Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
Č.j.: 415-M/2011

PROPOZÍCIE
obvodného kola vo florbale starších žiačok základných škôl a OG
pre školský rok 2011/2012
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.
Technické prevedenie: ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica,
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica.
Termín:

2.11. – 4.11. 2011

2.11. 2011 /streda/- ZŠ Moskovská
Účastníci: ZŠ Moskovská, ZŠ SC Slovenská Ľupča, ZŠ JGT Gaštanová,
ZŠ Pieninská, ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky, ZŠ Selce.
3.11. 2011 /štvrtok/ ZŠ Sitnianska
Účastníci: ZŠ Golianova, ZŠ s MŠ AS Hrochoť, ZŠ SSV Skuteckého,
ZŠ Radvanská, ZŠ Sitnianska.
4.11. 2011 /piatok/ ZŠ Sitnianska – finále
Účastníci: Prvé dve družstvá z každého hracieho dňa.
Časový rozpis: 8:00 – 8:15 prezentácia,
8:15 – 8:30 technická porada (inštruktáž BOZP a organizačné pokyny),
8:30 – 13:00 súťažné zápasy,
13:00 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže.
Činovníci: riaditeľ súťaže: Mgr. Richard Vrbovský,
tajomník a hlavný rozhodca: Mgr. Pavol Babic,
Účasť a jej podmienky:
 súťaž je vyhlásená pre kategóriu – žiačky nar. 1.1. 1996 a mladšie,
 družstvo tvorí min 5 hráčok, max. 12 hráčok a vedúci družstva,
 hráčky musia mať jednotné dresy s číslami,
 každý účastník súťaže je povinný mať so sebou originál preukazu poistenca,
 škola sa musí pred súťažou preukázať súpiskou členov družstva potvrdenou
riaditeľom školy, s menami a priezviskami hráčov s dátumom narodenia.
Úhrada: Cestovné a stravné je na vlastné náklady účastníkov súťaže.
Ceny:

Družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy a športové poháre.

Rôzne:

Za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie súťažiacich
zodpovedá vysielajúca škola. Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za
bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta zrazu až
po prezentáciu a tiež počas súťaže mimo hracej plochy. Organizátor súťaže stráca
zodpovednosť za účastníkov po skončení súťaže, ktorej časový rozpis je
v propozíciách uvedený. Zároveň žiaci musia v plnej miere rešpektovať
pokyny organizátorov súťaže, s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom.
Za odložené veci v priestoroch šatní usporiadateľ nezodpovedá.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel florbalu (vzhľadom na rozmery telocvične sa bude
hrať 4 + 1). Každý brankár je povinný mať prilbu z krytom tváre, dlhé športové
nohavice a bundu (tričko s dlhým rukávom).
Pravidlá sú zverejnené na internete (http://florbal.kosice.szm.sk/pravidla.htm).
Čakacia doba: do 5 minút po ukončení prezentácie.
Protesty: podáva vedúci družstva písomne, do 15 minút po ukončení stretnutia hlavnému
rozhodcovi, s vkladom 10 EUR.
Systém hry:

dňa 2.11.2011 sa vytvoria dve skupiny v ktorých sa hrá systémom „každý
s každým“, víťazi skupín hrajú zápas o prvé miesto, dňa 3.11.2011 a finále
4.11.2011 sa hrá sa systémom „každý s každým“. Do finále postupujú
z každého hracieho dňa dve najlepšie družstvá.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny tohto rozpisu.

Postup:

na Majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 14.11. 2011 v Banskej Bystrici,
postupujú zo súťaže prvé dve družstvá.

Poznámka: prípadnú neúčasť školy na súťaži oznámte vopred hlavnému rozhodcovi:
Mgr. Pavol Babic,  0908 938 283, e-mail: palobabic@gmail.com.

Banská Bystrica 18.10. 2011

Mgr. Pavol Babic v.r.
tajomník súťaže

Mgr. Richard Vrbovský v.r.
riaditeľ CVČ

