PROPOZÍCIE
FRESH ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA (HOKEJBAL) - TIPSPORT HOKEJOVÁ
PRÍPRAVKA – ŠŠL 2018
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:
Inštitút hokejových štúdií o.z. – regionálny manažér František Haľko
Organizátor:
Centrum voľného času Orgovánová 5 v Košiciach
Termín konania:
01.10.2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod.
Miesto konania:
hokejbalové ihrisko pri ZŠ Drábová Košice
Prezentácia:
do 12.00 hod.
Podmienka účasti:

Meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno trénera
(vyplnená štartovacia listina)
Každý hráč, uvedený na súpiske danej školy je povinný mať originál
preukazu poistenca.

Úhrada:

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia (daná škola)

Organizačný štáb:

riaditeľ súťaže:
tajomník súťaže:
rozhodca:

František Haľko (0915 848 719)
Ing. Jana Šimčáková, PhD.
Richard Suč

Pitný režim: zabezpečí organizátor
Poistenie:

účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Za bezpečnosť
a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá
poverený pedagóg vysielajúcej školy.

Technické ustanovenia:
Účastníci:
ZŠ Drábová, Košice
ZŠ Požiarnická 3, Košice
ZŠ Belehradská 21, Košice
ZŠ Považská 12, Košice
ZŠ Slobody 1, Košice
CVČ Orgovánová 5, Košice

Družstvo tvorí maximálne 11 hráčov + max. 2 vedúci.
Vekové kategórie:

žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ + max. 2 žiaci 3. ročníka ZŠ

Pravidlá:

Hrá sa podľa platných pravidiel hokejbalu a týchto propozícií.

Hrací systém:

Hrá sa systémom každý s každým.

Hrací čas:

3 x 5 minút hrubý čas

Hodnotenie:

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
1. počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
3. celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
4. celkový rozdiel skóre
5. celkový počet vstrelených gólov
6. los

Výstroj:

Každé družstvo štartuje v jednotnej sponzorskej výstroji (zabezpečil
vyhlasovateľ)

Ceny:

Družstvá, ktoré sa umiestnia na 1.- 3. mieste získajú medaily, diplomy.

Protesty:

Do 5 min po skončení zápasu podať hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi
turnaja

Upozornenie:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú
zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za
odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Účastníci turnaja sa
zúčastňujú otvorenia, samotného turnaja, ako aj ukončenia súťaže,
vyhlasovania výsledkov a odovzdávania cien.

Vypracovala: Ing. Jana Šimčáková, PhD., koordinátor ŠŠL

Štartovacia listina
ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA (HOKEJBAL) - TIPSPORT HOKEJOVÁ PRÍPRAVKA 1.10.2018 - ŠŠL 2018

p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.

Meno

Priezvisko

Škola

Dátum narodenia

