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P r o p o z í c i e 
 
FLORBALOVEJ LIGY  ŽIAKOV ZŠ a ŠTUDENTOV SŠ  

 
 
ORGANIZÁTOR :  CVČ ELÁN RUŽOMBEROK & Meteníci Likavka 
  
PRVÉ KOLO :   7.10.2009  
 
HODINA :  o 13.00 hodine kategória junior/rok narodenia 1994 až 1990/  

            o 15.40 hodine kategória žiaci /rok narodenia 1995 a mladší/  
    
KATEGÓRIE :    junior /rok narodenia 1994 až 1990/  
                     žiaci  /rok narodenia 1995 a mladší/  
    
HRACÍ DEŇ :  prvý štvrtok v mesiaci od 14:00 – 18:00 hod. Presný rozpis ďalších kôl sa po                    

dohode s CVČ dodá.  

SYSTÉM LIGY : každý s každým, nájazdy 3 z každého družstva, nasleduje ,,rýchla smrť”. 

MIESTO KONANIA : telocvičňa T 18 – Plavisko 47   CVČ ELÁN  

ÚČASTNÍCI HRY : 4+1     / hráči + brankár / 
HRACÍ  ČAS :  2x15 min.   / záleží na množstve družstiev / 
    
PRAVIDLÁ HRY : bude sa hrať  podľa medzinárodných florbalových pravidiel (IFF) 
  
TIME-OUT:   každé družstvo má nárok na 1x time-out (30 sekúnd) v jednom polčase  
                                  zápasu 
  
BODOVANIE:  3    body  výhra,  

2 body  remíza po vyhratých nájazdoch, 
1 bod  po  prehratých nájazdoch,  
0    bodov  prehra. 

  
Rozhodcovia: Prvé kolá budú rozhodovať rozhodcovia z klubu Meteníci Likavka. V budúcnosti by sme 
chceli, aby každé družstvo malo 2-3 svojich rozhodcov. Družstvá, ktoré práve odohrajú zápas, by mali 
poskytnúť po jednom rozhodcovi, aby odpískal nasledujúci zápas. Mená hráčov, ktorí by mali záujem a 
chceli rozhodovať, pošlite čo najskôr mailom na adresu javorkamilan@gmail.com 
 
Kontakt - hlavný organizátor: 

Bajtalová Katarína  e-mail:   cvcrbksport@gmail.com      mob:0903682488 
Javorka Milan        e-mail:   javorkamilan@gmail.com     mob: 0903520006 
Ratulovský Roman.e-mail :  romco87@zoznam.sk          mob: 0908211838 

Info pre školy – žiadosť o spoluprácu:  
  Prosíme školy, ktoré sú svojimi žiakmi reprezentované, aby hráčov uvoľňovali bez 

opakovaných žiadostí o uvoľnenie tak, aby mohli včas nastúpiť na zápas. 
 



Priestupky: 
1.)  V prípade, že sa jeden z účastníkov/ družstvo/ nemôže zúčastniť kola, je povinný to nahlásiť  

usporiadateľovi minimálne  48 hod. pred stretnutím . 
Ak sa bude priestupok opakovať 3 krát, organizátor má právo tento tím vylúčiť z ligy.  

2.)  Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania ligy, dotyčný  
            bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške !!! 
            Ak sa nezistí vinník, na prípadnú škodu sa budú skladať všetky zúčastnené tímy ligy !!!  
  
Ostatné: 
 
� Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku pri registrácii.  !! 
� Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva. Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na      
      súpiske podpísanej kapitánom družstva. 
� Zápis o stretnutí je nutné vyplniť najneskôr 5 min. pred začatím stretnutia a odovzdať   
      k stolíku časomerača !!! Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať zápis o stretnutí  

(prípadné pripomienky konzultovať na mieste). 
� Zápis o stretnutí je nutné vyplniť najneskôr 5 min. pred začatím stretnutia a odovzdať 

k stolíku časomerača !!! 
� Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať zápis o stretnutí (prípadné pripomienky 

konzultovať na mieste).   
� Čakacia doba je maximálne 5min, potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech 

nezúčastneného družstva.  
� Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celej ligy !!! Hráč mladší – žiak, môže 

štartovať v súťaži junior. Počas celej ligy je možné dopisovať hráčov do súpisk, ale len takých, 
ktorí doposiaľ nenastúpili v inom tíme, ktorý štartujú v tejto lige.  

 
Vylúčenia hráča: 

- ČK1 - vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK2 - stop na ďalšie stretnutie, ČK3 - vylúčenie z celej 
ligy!!!  

- Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka  
      bude potrestaný vylúčením z celej ligy !!! 
- Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci družstiev a problém sa  
      bude riešiť spoločne. 

  
Výstroj hráčov a farba dresov: 
          Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, alebo tričká celého družstva a označenie číslami 
od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa 
do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká. 
K a p i t á n    musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána. 
 
Ceny: 
  Na konci celej súťaže bude víťaz odmenený pohárom . 
           Umiestnení na prvých troch priečkach dostanú diplom, poháre a medaily. 
           Ostatní zúčastnení dostanú diplom. 
           Budú odmenení individuálne hráči: najlepší strelec, najproduktívnejší hráč, obranca a najlepší  
           brankár ligy. 
 
Konečné ustanovenia: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch, t.j. ak sa 
oneskorí niektoré z mestských podujatí! 
Taktiež má právo zrušiť hrací deň, poprípade ho presunúť na iný termín, ktorý bude 
vyhovovať väčšine tímov (rozhodne komisia vedúcich družstiev). 
Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné riziko!!!   

  
Potrebné tlačivá: 

1.Súpiska družstva  
2.Prihláška  



Predbežne prihlásené družstvá v kategórii žiaci/junior:                                              

1./   ZŠ Zarevúca                              1./ Gymnázium A.Hlinku           
2./   ZŠ s MŠ Liptovská Osada                                  2./ Gymnázium Š.Moyzesa                                                                            
3./   Meteníci Likavka                                                3./ Meteníci Likavka 
4./   ZŠ Dončova                                                 4./ SOŠP                               
5./   Gymnázium Š.Moyzesa                5./ Obchodná akadémia  
6./   Meteníci Likavka dievčatá                                  6./                                                  
7./   Gymnázium A.Hlinku     7./            
8./   ZŠ Klačno      8./ 
 
 

Hrací čas zápasov      ,,junior”:                                                                                                                             
1. zápas 13.00 – 13.30       2. zápas 13.40 – 14.10       3. zápas 14.20 – 14.50      4. zápas 15.00 – 15.30                                                                                                                 

Hrací čas zápasov        ,,žiaci” :                                                                                                                               
5. 1.zápas 15.40 – 16.10       6. zápas 16.20 – 16.50       7. zápas 17.00 – 17.30      8. zápas 17.40 – 18.10      
                                        

Predbežné hracie dni:                           1./deň – 7.10 2010 
  2./deň – 4.11.2010 
  3./deň – 2.12.2010 
  4./deň – 13.1.2011 
  5./deň – 3.02.2011 
  6./deň – 3.03.2011 
  7./deň – 7.04.2011 
  8./deň – 5.05.2011 

                                                           9./deň – 2.06.2011 exhibícia + vyhlásenie výsledkov 
                    
            
  

 

   

Milan     J a v o r k a     v.r.                Katarína  B a j t a l o v á      v.r. 
METENÍCI Likavka     CVČ Elán – OšaTV 
 
    Mgr. Vladimír  P a n č í k   v.r. 
                                                riaditeľ CVČ Elán 

  

  

 


