
 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ - 

HOKEJBAL SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/2020 

Určené:   a/ Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice 
  b/ Súťažnej komisii ligy 

    c/ Vedúcim družstiev za ZŠ  
 
 

Súťažná komisia (riadiaci orgán): 
  Inštitút hokejových štúdií, 
  Dubová 14/9, 052 01 Spišská Nová Ves  

František Haľko - riaditeľ projektu THP  
Tel. č.: 0915 848 719, E-mail: frantisek.halko@gmail.com 

 
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice  
Ing. Jana Šimčáková, PhD. - koordinátor súťaže, 

  E-mail: simcakova@cvckosice.sk 
 
Všeobecné ustanovenia  
 
Organizuje: Organizátor: mesto Košice  

Vyhlasovateľ: 
  Inštitút hokejových štúdií, Dubová 14/9, 052 01 Spišská Nová Ves  

František Haľko - riaditeľ projektu THP  
Usporiadateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 
1.Povinnosti organizátora  

Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov (prideľovanie bodov za účasť a 
umiestnenie), pitný režim. 
1.1 Povinnosti vedúceho družstva  

Vedúci družstva - zodpovedný pedagóg za ZŠ je zodpovedný za výber žiakov školy, vypisuje 
prihlášky, prezenčné - štartovacie listiny - každý hráč / žiak uvedený na súpiske danej ZŠ má právo a 
povinnosť štartovať v súťaži iba s preukazom poistenca - originál) a v prípade potreby od koordinátora 
súťaže pomáha pri organizácii súťaže. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia - prihlásená škola 
a za dopravu na miesto / z miesta súťaže je zodpovedný poverený pedagóg školy - tréner. 

 
2. Termíny  
Rozpis súťaže resp. jednotlivé súťažné kolá (kvalifikačné, finálové) a čas začiatku trvania súťaže sú 

záväzné pre všetky zúčastnené - prihlásené školy. Družstvá sú povinné zúčastňovať sa súťaže v určenom 
čase. Termíny súťažných kôl budú oznámené všetkým prihláseným základným školám resp. vedúcim 
družstiev mesiac pred súťažou. 

 
2.1 Čas priebehu súťaže  
Súťažným dňom je deň a určená hodina súťaže. Organizátor resp. riadiaci orgán ligy stanoví na 

každý termín začiatok súťaže podľa časového rozvrhu na hokejbalovom ihrisku Drábova. Registrácia - 
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prezentácia súťažiacich bude prebiehať 30 minút pred štartom. Následne prebehne žrebovanie, po 
ktorom sa určí rozdelenie prihlásených tímov do skupín a hrací systém - čas. 

 
2.2 Zmeny termínov a určenej hodiny súťaže  
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínov a určenej hodiny súťaže v prípade 

nepriaznivých meteorologických podmienok, ktoré majú priamy vplyv na súťaž. Ak sa súťaž nebude 
konať, tak náhradný termín ligy určí resp. nariadi riadiaci orgán ligy. 

 
2.3 Registrácia  
Družstvá sa musia zaregistrovať - prihlásiť prostredníctvom e-mailov riadiaceho orgánu ligy: 

(frantisek.halko@gmail.com alebo simcakova@cvckosice.sk).  
 

2.4 Rozhodcovia  
Zápasy budú riadiť rozhodcovia nominovaní riadiacim orgánom ligy. 

  
2.5 Systém súťaže 
Na základe rozhodnutia organizátora -  periodicita cca 1x za 2 mesiace. 

 
2.6 Rozpis zápasov  
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v rozpise ligy, ktorý bude stanovený po uzavretí všetkých 

prihlášok. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev (zodpovední pedagógovia za 
prihlásenú ZŠ), ktorých sa daná zmena týka. Vedúci družstva je vo vlastnom záujme povinný do tímovej 
registrácie prostredníctvom e-mailu uviesť a aktualizovať funkčné spojenie na zodpovednú osobu v 
dobe konania jednotlivých súťažných kôl. 

 
2.7 Ceny - odmeny  
Na základe rozhodnutia organizátora pri ligových kolách (diplomy a medaile). Družstvá, ktoré sa vo 

finále máj – jún 2020 umiestnia na 1.-3. mieste získajú vecné ceny - poháre / trofej a medaily. 
 

Odmeny pre zodpovedných pedagógov - trénerov a rozhodcov budú zabezpečené formou 
poukážok na základe výkazu práce od koordinátorov a doručené po ukončení ligy 2x ročne vo výške 6 
€/hodina podľa propozícií pokiaľ súťaž prebieha v pracovných dňoch od 15,30, ináč vo výške 3 
€/hodina. 

 
Pitný režim zabezpečuje organizátor a občerstvenie - budú k dispozícii iba na finále 2020). 

 
2.8. Šatne  

Súťažiaci sa budú prezliekať v pridelených priestoroch. 
 

2.9. Poistenie hráčov  
Účastníci štartujú na vlastné nebezpečie resp. vlastné - individuálne poistenie. Organizátor nie 

je zodpovedný za akékoľvek zranenie, onemocnenie, či stratu v priebehu ligy počas súťažného ročníka 
2019/2020. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca ZŠ, za 
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej ZŠ. 

 
3. Technické ustanovenia  
3.1. Pravidlá  

Liga sa hrá podľa pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie SHbÚ a týchto propozícií. 
 

3.2. Rozmery ihriska  



Bude sa hrať na štandardnej veľkosti ihriska, pre kategóriu „MLADŠÍ ŽIACI“ bude ihrisko 
zmenšené. 

 
3.3. Hrací systém a hrací čas  

Hrací systém a hrací čas jednotlivých kôl stanoví riadiaci orgán súťaže vždy na základe počtu 
zúčastnených škôl v konkrétnom termíne (napríklad: 2 skupiny, 1 skupina, každý s každým, playoff - 
štvrťfinále, semifinále, finále a podobne). 

 
3.4. Vyhodnotenie  

Každá škola získava body za účasť na jednotlivých ligových kolách (1 bod za každú aktívnu účasť 
v príslušnom termíne). Každá škola získava body za umiestnenie v jednotlivých ligových kolách 
(bodovanie je pridelené na základe počtu zúčastnených škôl v príslušnom termíne - ak sa v ligovom 
kole predstaví 5 tímov, tak družstvu, ktoré skončilo na 1. mieste bude udelených 5 bodov do 
priebežného poradia, družstvo na 2. mieste získa 4 body atď.). 

 
Počet postupujúcich tímov do finále je stanovený na 5 tímov s najvyšším počtom získaných 

bodov po odohratí všetkých ligových kôl vyhlásených riadiacim orgánom ligy. Ak získajú dva alebo viac 
tímov po zápasoch v skupine (po jednotlivých ligových kolách alebo po všetkých odohratých kolách 
ligy) rovnaký počet bodov, tak o ďalšom postupe resp. 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  
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch (playoff) nasleduje:  
1. séria 3 trestných strieľaní  
2. séria 1 trestného strieľania (náhla smrť) 

 
Výsledky ligových kôl zabezpečí riadiaci orgán ligy a po spracovaní odošle všetkým školám, ktoré sa 
zúčastnili príslušného ligového kola. 
 
3.5. Protesty  

Prípadný protest musí byť podaný do 5 minút po skončení zápasu riadiacemu orgánu ligy a 
hlavnému rozhodcovi, ktorí majú konečné rozhodnutie pri jeho akceptovaní alebo zamietnutí. 

 
3.6. Prihlasovanie 
  Každá prihlásená škola musí odovzdať (odoslať e-mailom - duplicitne) riadiacemu orgánu ligy 
prihlášku. Družstvo tvorí maximálne 11 hráčov (10 + 1 brankár) a maximálne 2 zodpovední pedagógovia 
- tréneri.  

 
3.7. Zápis o stretnutí  

Zabezpečuje organizátor. 
 
3.8. Čakacia doba  

Maximálna čakacia doba je 15 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech družstva, 
ktoré sa na stretnutie nedostavilo v stanovenom termíne podľa rozpisu zápasov. 
 
3.9. Štart hráča  

Hráč môže v priebehu ligy štartovať iba za jedno družstvo v príslušne zodpovedajúcej kategórii 
podľa ročníka ZŠ. 



 
3.10. Vylúčenie hráča  

Na základe rozhodnutia organizátora. 
 

3.11. Výstroj  
Každé družstvo štartuje v jednotnej sponzorskej výstroji (zabezpečil organizátor). 

 
3.12. Farba dresov  

V prípade zhodných farieb dresov sa musí družstvo uvedené v zápise ako hosťujúce prezliecť 
do inej sady resp. organizátor zabezpečí farebné rozlišovacie dresy. 

 
4. Vek pretekárov  
4.1. Kategórie  

Žiaci štartujú v kategóriách:  
 „MLADŠÍ ŽIACI“ (1. a 2. ročník ZŠ)  

 
Organizátor môže na základe rozhodnutia udeliť výnimku pre štart hráča, ktorý nespĺňa 

ročníkové limity. Povolený počet výnimiek - 2 hráči, ak organizátor nerozhodne inak, ktorí sú 
maximálne o jeden rok starší / mladší, ako je ročníkový limit danej kategórie. Štartovať v lige môžu aj 
dievčatá. 
5. Zdravotné a ostatné zabezpečenia stretnutia 
 5.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.  
 
5.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) musia 
zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku. 
 
6. Záverečné ustanovenia  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách - prípadnú zmenu organizátor oznámi 
zodpovedným pedagógom - trénerom na ligovej porade. 

Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v priestoroch hokejbalového ihriska a ani v 
priestoroch budovy Centra voľného času, ktoré poskytne družstvám šatne počas jednotlivých ligových 
kôl. 

Účastníci turnaja sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ligových kôl, ale aj slávnostného 
ukončenia súťaže. 

Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami ligy a rozpisom 
súťaží. Všetky prihlásené základné školy resp. vedúci družstiev zodpovední za súťažiacich sú povinní 
dodržiavať prevádzkový poriadok hokejbalového ihriska a Centra voľného času. 

 
 
 

       Mgr. Denisa Drimáková 
riaditeľka CVČ Košice 

 
 

Spracovala: Ing. Jana Šimčáková, PhD., E-mail: simcakova@cvckosice.sk 
 
 

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. 
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