
                                   OKRESNÝ ÚRAD  ŽILINA – odbor školstva, Komenského 35,  ŽILINA 

                                    CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  V  RUŽOMBERKU  
    Č. s pi s u                  E v .číslo       Vybavuje :     Telefón:              E-mail :     Ružomberok 

CVČ-2017/0156                 2017/0562                I.Maceková                  0914 335 968    cvcrbksport@gmail.com      26.10.2017 

       

 

 

 P R O P O Z Í C I E 
 

   KVALIFIKÁCII DO OKRESNÉHO KOLA VO FLORBALE ŽIAKOV  ZŠ 
 
 

VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva SR  Bratislava Bratislava 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia OÚ-OŠ  v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR : OZ Meteníci Likavka 
 

MIESTO KONANIA : Ružomberok – ŠH T18, Plavisko 47      

 

TERMÍN KONANIA:  november   2017 
 
HODINA KONANIA: 8.00 hod. prezentácia 
   8.15 hod. porada vedúcich družstiev, žrebovanie 
   8.30 hod. otvorenie a prvý zápas 
 
KATEGÓRIA:    žiaci ZŠ narodení   1. 1. 2002  -  31. 12. 2010      
  
ÚČASŤ NA OK:  12-členné družstvá a 1 vedúci za každú ZŠ 
 
PRIHLÁSENÉ ZŠ   1. skupina : Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 21.11.2017 - usporiadateľ 
NA ŠK. PORTÁLI :    ZŠ s MŠ Liptovská Teplá                                    o 8.30 hod. 
     ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 
           
   2. skupina : ZŠ s MŠ Likavka    21.11.2017 - usporiadateľ 
     ZŠ Zarevúca Ružomberok             o 10.30 hod. 
     Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok 
         

3. skupina : ZŠ Klačno Ružomberok   24.11.2017 - usporiadateľ 
     ZŠ Liptovské Sliače 
     ZŠ Černová Ružomberok 
     ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 
       

4. skupina : ZŠ s MŠ Lisková    29.11.2017 - usporiadateľ 
     ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 
     ZŠ Sládkovičova Ružomberok 
     ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
 
PRIHLÁŠKY:  Všetky družstvá sa prihlásili a potvrdili svoju účasť do 26.10.2017 
 
SÚPISKY: Pri prezentácii odovzdáte  SÚPISKU družstva, ktorá musí byť  potvrdená podpisom a pečiatkou 

riaditeľstva ZŠ. 

 
PRAVIDLÁ :  - hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícii 

- v skupinách sa hrá systémom každý s každým  
   - každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch 
   - každé družstvo si prinesie so sebou vlastné hokejky a brankársku výstroj  
   - hrací čas si dohodnú vedúci družstiev v deň konania kvalifikácie 
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POISTENIE:   - za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola  
  - účastníci musia mať  so sebou kartu poistenca 
 - každý účastník štartuje na vlastné poistenie 
 
 
POZNÁMKY :           - prosíme upozorniť pretekárov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, za ich stratu   

  usporiadateľ nezodpovedá    
- za disciplínu a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a vnútorných predpisov telocvične 
  a pokynov usporiadateľa zodpovedajú poverení pedagógovia zúčastnených škôl 
 

FINANČNÉ ÚHRADY : - cestovné je na náklady vysielajúcej školy 
 
 
POKYNY PRE USPORIADATEĽA : 

- miesto, deň aj hodina konania je určená podľa propozícií 
- družstvá sú prihlásené a rozdelené do skupín 
- pitný režim účastníkom zabezpečí CVČ Elán 
- usporiadateľ rozdelí šatne pre družstvá 
- usporiadateľ zabezpečí prípravu mantinelov na hraciu plochu 
- usporiadateľ uskutoční žrebovanie a určí poradie zápasov 
- rozhodcov podľa možností zabezpečí OZ Meteníci Likavka, inak rozhodujú uč. TV 
- ak to bude možné časomieru zabezpečí OZ Meteníci Likavka, v opačnom prípade zabezpečí  
   ukazovateľ skóre a stopky CVČ Elán 
- usporiadateľ poverí zodpovednú osobu na časomieru 
- usporiadateľ po skončení kvalifikácie zabezpečí odkladanie mantinelov a poriadok v šatniach  
- usporiadateľ kvalifikácie po turnaji odovzdá v CVČ súpisky družstiev svojej skupiny spolu  
  s výsledkovou tabuľkou   

 
      
 
TERMÍN OK :  žiaci ZŠ  30. 1. 2018  ŠH T18 Ružomberok 
   - z 1. a 2. skupiny postupujú len víťazi 

- z 2. a 4. skupiny postupujú prví dvaja len v prípade, že tam budú 4 družstvá 
   - v OK bude 6 družstiev = 9 zápasov 
 
 
 
 
 
 
 
          
Iveta MACEKOVÁ  v.r.                 Mgr. Pavol  SVRČEK v r.      
CVČ Elán Ružomberok              CVČ ELÁN  Ružomberok  
    


