
 

  

 

O R G AN I Z A Č N Ý   P O R I A D O K  

pre šk. rok 2021/2022 

 

Super Florbal CUP – stredných škôl žiakov/stredných škôl žiačok 
(MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5, SR-5/ MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6, SR-6) 

COVID verzia od 27. 10. 2021 
 

Charakteristika športových súťaži žiakov a žiačok stredných škôl 
 

Názov súťaže: 
 

Super Florbal CUP – stredných škôl žiakov/ stredných škôl žiačok SŠ 
 

Zámer projektu: Poslaním Super Florbal CUP 2022 je ponúknuť žiakom, žiačkam SŠ 
možnosť zážitkovo vyskúšať si výkonnostný šport florbal s možnosťou 
jeho prepojenia na florbalové kluby. 

Štruktúra súťaži, počet kôl a charakteristika kategórii 
 

Organizácia súťaže: 
 

Celonárodná postupová súťaž pre šk. rok 2021/2022 
pre žiakov stredných škôl /žiačky stredných škôl 1. až 4. ročníka SŠ 
a ročníky kvinta až oktáva osemročných gymnázií. 

Počet kôl: 
 

 Miestne kolá 

 Obecné – mestské kolá 

 Okresné kolá 

 Krajské kolá 

 Finále – majstrovstvá SR. 
 

Charakteristika kategórii: 
 

Žiaci a žiačky 1. - 4. ročníkov stredných škôl a osemročných gymnázií - 

ročník nar. 1.9.2002 a mladší. 

Počet účastníkov: Minimálne: 6 hráčov 
Maximálne: 15 hráčov 
+ 1 vedúci družstva 

Odborné a organizačné za-
bezpečenie športových sú-
ťaži: 

 Organizátor súťaže je povinný zaslať správcovi portálu (NŠC) na 
zverejnenie všeobecné  informácie o príslušnej súťaži do informač-
ného systému: www.sutaze.skolskysport.sk do  31. júla príslušného 
kalendárneho roka.  

 Za organizáciu finále – M SR je zodpovedné Nesúťažný úsek/ Škol-
ské  súťaže SZFB a ním poverený organizátor. Organizátor M SR 
zverejní propozície na portáli najneskôr  mesiac pred konaním sú-
ťaže. 

Miestne, obecné-mestské, okresné a krajské kolá zabezpečujú Okresné 
úrady s pôsobnosťou kraja a nimi poverení organizátori, v spolupráci 
s krajskými koordinátormi – učitelia telesnej a športovej výchovy 
a SZFB, NŠC.  

 Organizátor príslušného kola je zodpovedný za včasné zverejňova-
nie informácií o organizovaní jednotlivých kôl súťaží prostredníc-
tvom portálu www.sutaze.skolskysport.sk nasledovne: 

 Všetci organizátori sú povinní zverejniť informácie o kole (propozí-
cie) najneskôr 14 dní pred uskutočnením kola. 

 Všetci organizátori sú povinní doplniť výsledky, označiť poradie 
a postupujúcu školu najneskôr do 3 dní po uskutočnení kola. 

 Súťaží sa podľa pravidiel SZFB a  príslušných propozícií.  

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
http://www.sutaze.skolskysport.sk/


 V prípade, že si to organizácia podujatia vyžaduje, môže organizá-
tor upraviť dátum pre zasielanie súpisky. 

Súťažné podmienky: V prílohách – napr. propozície, pravidlá SZFB. 

Identifikačné údaje a kon-
taktné údaje organizátora 
súťaže na celoštátnej 
úrovni: 

Kontaktná osoba za organizátora – SZFB hl. koordinátor:  
Mgr. Miroslav Kunštek 
tel: + 421 940 622 155 
e-mail: skolskesutaze@szfb.sk 

Podmienky účasti žiakov 
v súťažiach, rámcový postu-
pový kľúč a prihlasovanie do 
ŠS: 

Prihlasovanie škôl do súťaže je možné výhradne prostredníctvom por-
tálu www.sutaze.skolskysport.sk .  
 
Termín na prihlásenie do súťaže: 30. september 2021. 
 

 Žiak/žiačka môže v súťaži v danom školskom roku nastúpiť len za 
jednu školu. Výnimka môže byť udelená žiakom jedine v prípade 
zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto 
výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení 
regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak za inú školu! 

 Do krajského finále postupuje víťazné družstvo z okresného kola.  

 Na M-SR postupuje víťazné družstvo z krajského kola.  
 

 

Podmienky a spôsob zabez-
pečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia účastní-
kov súťaži: 

Poistenie: 

 Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca. 

 Za poistenie účastníkov ŠSŽ zodpovedá vysielajúca škola. 

 Všetci účastníci ŠSŽ sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a 
ochranu zdravia! 

Organizátori jednotlivých kôl ŠSŽ nezodpovedajú za škody alebo krá-
deže osobného vlastníctva členov družstiev a ich sprievodu, napríklad 
vybavenia, osobných vecí či finančných prostriedkov. 
 
Pred nástupom vedúci družstva skontroluje, či všetci jeho hráči majú 
vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na 
sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. 

COVID nariadenie: Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situ-
ácie v okrese. Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID 
Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke:  
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov 
 

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor. 

Charakteristika medzinárod-
nej súťaže: 

Nie je. 

Štruktúra rozpočtu, použitie 
a postup pri zúčtovaní fi-
nančných prostriedkov: 

Financovanie súťaží je zabezpečené v zmysle Smernice č. 23/2017  
o súťažiach žiakov Čl. 9 Financovanie.  
 

Dátum účinnosti 27.10.2021 

Doložka o schválení organi-
začného poriadku: 

- 

 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

