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sezóna 2018/19
PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE:
Prihlášky do celoštátnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu
lkszfb@szfb.sk do termínu 15. 6. 2018, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.
ÚHRADA SÚŤAŽNÝCH POPLATKOV:
Termíny:
• štartovné – do 30.6.2018
• zábezpeka – do 30.6.2018
• licenčný poplatok za súpisku – do 25. 8. 2018
Na každý poplatok ekonomický úsek SZFB vystaví klubu platobný príkaz, kde budú uvedené
všetky potrebné informácie o úhrade (číslo účtu, variabilný symbol). Prípadne zápočty
vystaví ekonomické oddelenie voči zábezpeke klubov.
Klub môže požiadať Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár, ktorý ekonomický úsek
musí schváliť.
MIESTO KONANIA ZÁPASOV:
Zápas je možné organizovať len v schválenej hale pre danú extraligovú súťaž. Športovú halu
schvaľuje Ligová komisia SZFB, ktorá sa riadi súťažnou smernicou pre kategorizáciu
športových hál. Ak zápasy budete hrať v hale, ktorá nie je schválená, musíte do termínu 15.
7. 2018 požiadať Ligovú komisiu SZFB o schválenie haly zaslaním tlačiva e-mailom na adresu
lkszfb@szfb.sk.
POTVRDENIE MIESTA KONANIA ZÁPASOV:
Klub je povinný potvrdiť e-mailom na adresu Ligovej komisie (lkszfb@szfb.sk) súťažné
termíny (dátum a čas) a miesto konania zápasu alebo zaslať žiadosť o zmenu hracích
termínov do termínu 31. 7. 2018.
HLÁSENKA:
Hlásenku o zápase je potrebné do 21 dní pred konaním zápasu zadať do informačného
systému s vyplnenými všetkými údajmi v zmysle Pokynu pre posielanie hlásenky o zápase.
Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme min. 20 dní pred termínom konania
zápasu, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty.
TLAČENÝ ZÁPIS O STRETNUTÍ:
Originál tlačený zápis o stretnutí posiela organizátor zápasu najbližší pracovný deň po dni
konania zápasu na adresu sekretariátu SZFB: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80
Bratislava.
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Vypĺňanie tlačeného zápisu
Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS O STRETNUTÍ:
Vypĺňanie technického elektronického zápisu
Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej
manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor
zápasu je povinný vypĺňať technický on-line prenos počas zápasu súbežne s tlačeným
(papierovým) zápisom o stretnutí.
FOTOGRAFIE ZO ZÁPASOV:
Organizátorovi zápasu sa odporúča poslať e-mailom minimálne 5 ks fotografií zo zápasu v
tlačovej kvalite na adresu media@szfb.sk.
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