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DOHRÁVKA OKRESNÉHO KOLA 

Super Florbal POHÁR žiakov ZŠ 

pre školský rok 2022/2023 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor : CVČ, Orgovánová 5, Košice v spolupráci so ZŠ Staničná 

 
Termín a miesto: 
 

 

15.11.2022, ZŠ Staničná 13, Košice od 10:45 hod. 

Kategória súťaže 
Ročník štúdia 
Ročník narodenia 

A - národná postupová 
5. až 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov OG  
01. 01. 2007 - 31. 12. 2012 

Účastníci: 

Prvé dve družstvá zo skupín odohratých dňa 09.11.2022. 

Skupina A 

1. ZŠ Užhorodská 39 

2. ZŠ Staničná 13 

Skupina B 

1. ZŠ Gemerská 2 

2. ZŠ Požiarnická 3 

Podmienky účasti: a) Každý súťažiaci uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie  
pri prezencii predložiť preukaz poistenca. 

b) Nezabudnite na povinnosť súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho 
s jeho štartom a spracovaním jeho osobných údajov cez EduPage.  

Prezencia: O 10:45 v deň súťaže v telocvični ZŠ Staničná. 
Súťažiacich prezentuje dospelá osoba.  

Predpis : Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a týchto propozícií. 
Hrací systém 
a hrací čas: 

Rozpis zápasov: 

Semifinále: 
A1 – B2  
ZŠ Užhorodská – ZŠ Požiarnická 
A2 – B1 
ZŠ Staničná – ZŠ Gemerská 
Finále: 
o 1. miesto 
o 3. miesto 

Hrací čas: 

2 x 10 minút. Hrací čas je možné upraviť po dohode na porade vedúcich. 
Výstroj: Jednotné očíslované dresy, vhodná športová obuv, nie na vonkajšie nosenie, 

správny brankársky výstroj (nie sú povolené napr. ramenné vypchávky, 
futbalové rukavice), vlastné hokejky, loptičky na rozcvičenie. Hráč nesmie 
mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. 

Logo organizátora 
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Hodnotenie: Za víťazstvo v riadnej hracej dobe - 3 body, za prehru v riadnom hracom čase 
- 0 bodov, za víťazstvo v predĺžení, či samostatné nájazdy - 2 body, za prehru 
v predĺžení, či samostatné nájazdy - 1 bod. 
URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:  
• vyšší počet bodov  
• vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov  
• gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov 
vo vzájomných zápasoch  
• gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov  
• nájazdy na brankára 

Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom, pohár a medaily.  

Postup: Do krajského kola postupuje víťazné družstvo.  

Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí 
mať so sebou preukaz poistenca.  
Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca 
škola.  
Za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený 
pedagóg vysielajúcej školy. 

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 
organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.  
Organizátor nezodpovedá za škody alebo krádeže osobného vlastníctva!  
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený 
požadovať úhradu vynaložených nákladov.  

Kontaktná osoba: za CVČ, Andrea Tilková - 0911 660 015 
  

         
        
 

Košice 10.11.2022 
 
Propozície vystavil: Andrea Tilková, koordinátor ŠŠS 

  


