TEST - VEDÚCI DRUŽSTVA
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Klub

Dátum vyplnenia

Podpis

OTÁZKY
1) Vedúci družstva je povinný rešpektovať
pokyny rozhodcu a observera
pred zápasom
pred, počas a po zápase
počas zápasu

7) Na striedačke družstva počas zápasu
sa môžu zdržovať len
osoby uvedené v zápise o stretnutí
ktokoľvek
rodinní príslušníci hráčov

2) Vedúci družstva je povinný vypĺňať v zápise
o stretnutí zoznam hráčov
v poradí podľa čísel
podľa vlastného uváženia
v poradí od najmladších po najstarších

8) Hráč na zápas nastúpil neoprávnene
ak sa odmietol podrobiť kontrole totožnosti
alebo sa jej vyhol
ak nastúpil na zápas neustrojený
ak celý zápas sedel iba na striedačke

3) Vedúci družstva v zápise o stretnutí označí
kapitána a brankára písmenami
"K" a "B"
"C" a "B"
"C" a "G"

9) Kontrolu totožnosti žiada v zápasoch
mládeže vedúci družstva
spolu s rodičmi hráčov
spolu s kapitánom družstva
len sám od seba

4) Vedúci družstva po ukončení stretnutia
podpíše zápis o stretnutí v prípade, že
kapitán družstva je mladší ako 18 rokov
kapitán družstva sa počas zápasu zranil
kapitán družstva je mladší ako 15 rokov

10) Vedúci družstva s licenciou musí byť
prítomný na zápasoch každého družstva
minimálne 70%
minimálne 50%
minimálne 30%

5) Vedúcim družstva môže byť len osoba
staršia ako
15 rokov
18 rokov
23 rokov

11) Ako vedúci družstva s licenciou
nemôže v zápase pôsobiť aj hráč daného
družstva
môže v zápase pôsobiť aj hráč daného družstva
môže v zápase pôsobiť aj hráč daného
družstva, ale len v základnej časti súťaže
(nie v play-oﬀ)

6) Maximálny počet vedúcich družstiev pre
jeden klub je
rovnajúci sa počtu prihlásených družstiev
v súťažiach
dvojnásobok počtu prihlásených družstiev
v súťažiach
rovnajúci sa počtu prihlásených družstiev
do celoštátnych súťaží

12) V prípade neprítomnosti vedúceho družstva
na zápasoch dospelých preberá jeho funkciu
kapitán družstva
masér družstva
tréner družstva

Test posielajte (v prípade, ak nie ste členom SZFB, tak pripojte aj prihlášku do SZFB) poštou na adresu: Slovenský zväz ﬂorbalu,
Junácka 6, Bratislava 832 80, alebo oskenovanú prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: szfb@szfb.sk.
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