Okresný úrad odbor školstva Prešov, Školský úrad Poprad,
Sport club for all, o.z. a vybrané ZŠ okresu Poprad

PROPOZÍCIE
okresného kola vo florbale starších žiakov a žiačok základných škôl okresu Poprad v
šk. roku 2018/2019
A/ Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Miesto:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Sport club for all, o.z.

SPORTCENTRUM Zámoček Poprad – Matejovce a vybrané telocvične ZŠ okresu
Poprad
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jozef Galajda, predseda o.z.
Hlavný rozhodca: rozhodcov deleguje Ing. Jaroslav Šimko
Účastníci:
prihlásené družstvá škôl z okresu Poprad. Družstvo tvorí 12 hráčov a vedúci.
Termín a čas:
zápasy v skupinách od 11.04.2019 do 3.5.2019. Finálové zápasy dievčat sa odohrajú
30.04.2019. Semifinále chlapcov A. - 02.05.2019. Semifinále B. - 03.05.2019 a
finále chlapcov 03.05.2019 v šp. hale Zámoček. Termín a čas turnajov v skupinách,
ktoré sa konajú v telocvičniach škôl, určujú organizátori skupiny t.j. školy uvedené na
prvom mieste v prehľade skupín, ktorí ho včas oznámia účastníkom skupiny. Turnaje
konané v šp. hale Zámoček začínajú prezentáciou o 8,00 a otvorením o 8,15 h.
Prihlášky:
školy boli do súťaže zaradené na základe svojej prihlášky na začiatku šk. r. a
prihlásením sa na www.skolskysport.sk . Školy sú povinné vložiť súpisku družstva v
každej kategórii v ktorej súťažia na horeuvedený portál najneskôr 48 hodín pred
konaním prvého turnaja v skupine. Súpisku vytlačenú z uvedeného portálu,
potvrdenú riaditeľom školy, obsahujúcu meno, priezvisko, dátum narodenia a
podpísanú účastníkmi (v časti poznámka) predložia vedúci družstiev pri prezentácii.
Ekonomické zabezpečenie: časť nákladov hradí organizátor na základe riadne uzavretej dohody s OÚ
OŠ Prešov. Ostatné náklady, ktoré už nebudú hradené z OÚ ( v skupinách
rozhodcovia, prenájmy šp. haly ) organizátor finále i organizátori skupín uhradia zo
štartovného. Cestovné hradí vysielajúca škola.
Štartovné:
na všetky turnaje hrané v športovej hale každé družstvo uhradí pri prezentácii
štartovné vo výške 15,-€ oproti príjmovému dokladu.
Na turnaje ktoré sa uskutočnia v telocvičniach ZŠ Sp. Sobota, ZŠ Mierová Svit, ZŠ
Komenského Poprad a ZŠ Spišské Bystré uhradia účastnícke družstvá štartovné 5,-€
oproti príjmovému dokladu od organizátora skupiny.
Bez uhradenia štartovného nebude družstvo pripustené na zápas!
Na turnajoch hraných v telocvičniach sa štartovné nemusí uhrádzať, ak tak rozhodne
organizátorská škola, čo oznámi účastníkom skupiny spolu s oznámením o termíne
obvodového kola v skupine. Vtedy organizátor skupiny upozorní, aby si družstvá
priniesli vlastný pitný režim. Vtedy si zápasy vzájomne môžu rozhodovať učitelia TV
po dohode. V prípade nedohodnutia sa, rozhodujúce slovo má organizátor skupiny. Ak
organizátorská škola zabezpečí kvalifikovaného rozhodcu, môže napr. jeho odmenu
cca 2,-€/zápas , alebo napr. pitný režim hráčov, loptičky a pod. uhradiť zo štartovného.
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Odmenu rozhodcovi je možné vyplatiť ako nezdanený príjem z príležitostnej činnosti
v súlade so zákonom č.595/2003 Z.z. § 8 ods.1. písm.a) a § 9 ods 1 pís. g).
Organizátorská škola však stanovenie štartovného musí oznámiť účastníckej škole
vopred, pri oznámení termínu konania turnaja a vydať účastníkom svoj príjmový
doklad o príjme štartovného.

B/ Technické ustanovenia
Kategórie a skupiny:
Starší žiaci nar. 1.1.2003 a ml.
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina

Šp. hala Zámoček dňa: 11.04.2019
8.00
1. - Jarná 2. Švábovce 3. Vikartovce
10.00
1.Sp. Bystré 2. Dostojevského 3. Spoj. sv. J. Pavla II.
Šp. hala Zámoček dňa: 12.04.2019
8.00
1. Matejovce 2. T. Lomnica 3. Mládeže
Šp. hala Zámoček dňa: 25.04.2019
8.00
1. D. Smokovec 2. Ždiar 3. V. Slavkov 4. Tajovského

5. skupina
6. skupina
7. skupina

ZŠ Mierová Svit
ZŠ Komenského
ZŠ Spišská Sobota

Semifinále:

A. Šp. hala Zámoček – 02.05.2019
do semifinále A. postupujú víťazi skupín č. 2, 4, 5 a 6
B. Šp. hala Zámoček – 03.05.2019
8.00
do semifinále B. postupujú víťazi skupín č. 1, 3 a 7
Šp. hala Zámoček o 10.00 dňa 03.05.2019. Do trojčlenného finále postupujú prvé 2
mužstvá zo semifinálovej skupiny A a víťaz semifinálovej
skupiny B

Finále:

1. Mierová Svit 2. Komenského Svit 3. Šuňava 4. Štrba
1. Komenského PP 2. Gym. D. Tatarku 3. ZŠ Francisciho
1. Sp. Sobota 2. Gym. Rovná 3. Veľká

Staršie žiačky nar. 1.1.2003 a ml.
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
Finále:
Pravidlá:
Ihrisko:
Výstroj:

Šp. hala Zámoček dňa: 26.04.2019
8.00
1. Dostojevského 2.Komenského Svit 3. Mierová Svit 4. Ždiar
Šp. hala Zámoček dňa: 12.04.2019
10.00
1. Jarná 2. Spoj. š. sv. J.Pavla II. 3. T. Lomnica
Sp. Bystré
1.Sp. Bystré 2. Francisciho 3. Tajovského
ZŠ Spišská Sobota 1. Sp. Sobota 2. D. Smokovec 3. Veľká
Šp. hala Zámoček 30.04.2019 Štyria víťazi skupín každý s každým.
Nasadenie a žrebovanie skupín sa uskutočnilo 7. 3. 2019 na pôde MsÚ v Poprade.
hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií. Počet hráčov v poli 5 + brankár pre
skupiny hrané v Zámočku – Matejovciach. (v skupinách môže organizátor rozhodnúť aj
inak napr. znížiť počet na 4+1 alebo 3+1).
ohraničené mantinelmi podľa pravidiel. V skupinách podľa možností organizátora.
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, obuv vhodnú do telocvične! Hráči môžu
nastúpiť na zápas len s nepoškodenými florbalovými hokejkami. U brankára originál
nohavice a bundu je možné nahradiť hrubými teplákmi a mikinou, rukavice lyžiarskymi
rukavicami (nie sú povinné). Prilba je však povinná.

Hrací systém: v skupinách i finále každý s každým.
V prípade rovnosti bodov 2 družstiev o poradí rozhoduje: vzájomný zápas, rozdiel
celkového skóre, vyšší počet všetkých strelených gólov, samostatné nájazdy / žreb.
V prípade rovnosti bodov 3 družstiev o poradí rozhoduje ich vzájomná tabuľka.
Hracia doba: 2 x 10 minút – hrubý čas, rozhodca môže, v prípade vyrovnaného stavu , na posl. 2
minúty zápasu rozhodnúť o čistom čase, prestávka medzi polčasmi 2 minúty, oddychový
čas 1x 30 sek. za zápas.
Postup:
víťazné družstvá z okresného kola v jednotlivých kategóriách postupujú do krajského
kola, ktoré sa uskutoční u dievčat 13.5.2019 a u chlapcov 14.5.2019 v Prešove.
Ceny:
družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržia diplom
a pohár.
Námietky:
je potrebné podať poverenému zástupcovi usporiadateľa do 15 minút po ukončení
sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel !
C/ Rôzne ustanovenia
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Každý
pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie, ďalšie prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl
je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vyslaný vedúci družstva z
vysielajúcej školy. Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.
3. Družstvá sú povinné zúčastniť sa otvorenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky
môže byť družstvo hodnotené mimo súťaž.

Mgr. Jozef Galajda
predseda Sport Club For All
Poprad

Ing. Jaroslav Šimko
predseda rozhodcovskej
komisie

Mgr. Lukáš Tóth
odbor školstva, mládeže a športu
Mestský úrad Poprad

