
 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ  

ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ vo Florbale  

5+1 SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019 – 2020 

Určené :  

a / Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice  

b / Súťažnej komisii ligy  

c / Vedúcim družstiev za ZŠ  

 

Dátum konania: december 2019 až máj 2020 

12.12.2019 12:30-15:00 hod. 1.kolo Chlapci 

19.12.2019 12:30-15:00 hod. 1.kolo Dievčatá 

18.3.2020 12:30-15:00 hod. 2.kolo Chlapci 

25.3.2020 12:30-15:00 hod. 2.kolo Dievčatá 

Máj – termín podľa dohody 8:00-14:00 hod. 

 

Kategória :  žiaci narodení 01.01.2004 a ml.  

 žiačky narodené 01.01.2004 a ml.  

Miesto konania:  Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Alejová 2, 040 11 Košice 

Systém hry: turnajovým spôsobom „každý s každým“. 

Súťažná komisia (riadiaci orgán): sekretariát ligy: Centrum voľného času Mgr. Viktória 

Jurenová,– koordinátor súťaže, jurenova@cvckosice.sk 

1. Povinnosti organizátora:  

Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov (prideľovanie bodov za 

účasť).  

 

2. Čas priebehu súťaže, prihlasovanie  

Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať 30 

minút pred štartom súťaže. Prihlasovanie koordinátorovi súťaže mailom najneskôr 2 

týždne pred termínom súťaže iba názov školy a počet hráčov (max. 12) 

Technické ustanovenia  

2.1.Pravidlá . Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu. 



Počet hráčov jedného tímu na ihrisku je 6  (5+1). Na súpiske môže byť maximálne 12 

hráčov. Hrá sa s florbalovými hokejkami a loptičkou. Brankári sú povinní chytať 

v brankárskej maske a bez hokejky. Ihrisko musí byť ohraničené mantinelmi. 

Vhadzovanie je na stredovej čiare. Rozohráva vždy tím, ktorý sa neprevinil 

(vyhodenie loptičky z ihriska, faulovanie). Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v 

neprerušenej hre. Na ihrisku môžu byť počas zápasu maximálne 2 hráči (v jednom 

tíme) registrovaní vo florbalových kluboch. 

2.4. Hrací čas:   

2x10 minút (podľa dohody s rozhodcom)  hrubý čas  

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:  

1. body zo vzájomných zápasov  

2. skóre zo vzájomných zápasov  

3. celkový rozdiel gólov  

4. vyšší počet všetkých strelených gólov  

5. podiel gólov  

6. žreb 

2.3 Výstroj: halová obuv, vlastná hokejka, brankárska výstroj, rovnaké dresy  

 

3. Hodnotenie:  

Každá škola získava body za účasť na jednotlivých kolách (1 bod za každú aktívnu 

účasť). Ďalej získava body za umiestnenie svojho družstva. Systém súťaže je ligový t.z. v 

každej etape sa hrá o umiestnenie a podľa umiestnenia sú družstvá bodované podľa počtu 

zúčastnených družstiev (prvé miesto toľko bodov koľko družstiev sa zúčastnilo, druhé o jeden 

menej atď.) Do finále postupuje 5 družstiev s najväčším počtom získaných bodom. Finále sa 

uskutoční prebiehať v máji 2020. 

4. Hráči  

4.1 Žiaci majú právo nastúpiť na preteky len s preukazom poistenca  

4.2 Zodpovednosť za štarty žiakov nesie prihlásená základná škola a príslušný učiteľ, 

vedúci družstva alebo zákonný zástupca žiaka.  

5. Rozhodcovia  

5.1 Na jednotlivé turnaje deleguje rozhodcov hracia komisia. S jedným družstvom môžu prísť 

maximálne dvaja pedagógovia. V prípade, že družstvo doprevádza rodič alebo zákonný 

zástupca, nemá nárok na odmenu.  



5.2 Odmeny: Odmena pre učiteľov a rozhodcov bude zabezpečená formou poukážok na 

základe výkazu prác od koordinátorov a doručená po ukončení ligy  vo výške 3 € /hodina (v 

pracovnom čase od 8:00 – 15:30 hod. a v čase vyučovania) a 6€/ hodina (v čase osobného 

voľna). 

6. Výsledky  

6.1. Výsledky zo zápasov zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb 

a zašle zúčastneným školám.  

6.2. Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich 

uvedie do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.  

6.3. Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 

ods.1 písm.f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 

Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk. 

7. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia  

7.1. Za zdravotný stav zúčastnených  je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola. 

Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné riziko.  

7.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) 

musia  zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku. 

7.3. Občerstvenie – pitný režim  - zabezpečený na každom kole 

7.4. Ceny – medaile a diplomy (dostanú družstvá po každom kole), diplomy a  poháre 

dostanú družstvá  na prvých troch miestach vo finále. 

8. Záverečné ustanovenia  

8.1. Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami florbalu a 

rozpisom turnajov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu a času podľa počtu 

prihlásených družstiev. 

 

Spracovala: Mgr. Viktória Jurenová  

 

Mgr. Denisa Drimáková  

                 riaditeľka CVČ  

 

 

 

 


