
  

  

 

 

 

 

 

Super Florbal KIDS 2021/2022 

Predpis súťaže  | Školský nepostupový turnaj 

šk. rok 2021/2022 

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ: 

Žiaci a žiačky Základnej školy - ročník nar. 2011 a 2012 - kód súťaže: O-SR-B. 

 

MIESTO KONANIA:  

Určuje Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB. 

 

ADRESA:                          

Informuje organizátor príslušného turnaja spolu s Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB. 

       

TERMÍNY:  

Okresné turnaje - 1. turnaj v mesiaci december 2021; 

Okresné turnaje - 2. turnaj v mesiaci apríl 2022; 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB – z okresných turnajov sa nikam nepostupuje, turnaje sa uskutočňujú 

iba v okresoch. 

 

HRACÍ TÝŽDEŇ: 

Hracím týždňom je pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, môže zasahovať do vyučovacieho procesu.  

 

ROZLOSOVANIE TURNAJOV: 

Rozlosovanie určí Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB v rozpise turnajových zápasov.  

 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJOV:  

Určí Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB, a to na mieste v deň konania, podľa počtu prihlásených, 

prítomných školských družstiev. Družstvá sú povinné byť na mieste konania najmenej 20 minút pred svojim 

každým zápasom. 

 

ŠTARTOVNÉ:  

Neplatí sa. 

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:  

Školy štartujú na vlastné náklady. 

 

 

 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 

 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže 

skolskesutaze@szfb.sk 
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ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: 

Za zdravotnú spôsobilosť žiakov zodpovedá vedúci družstva - učiteľ, učiteľka.  

Dozor nad žiakmi počas prepravy na turnaj, počas turnaja a z turnaja v plnom rozsahu zabezpečuje 

vysielajúca škola, vedúci družstva - učiteľ, učiteľka. 

 

NEHODNOTENIE VÝSLEDKOV POČAS ZÁPASU NA TURNAJI: 

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 0 bodov, za víťazstvo v predĺžení, či 

samostatné nájazdy sa družstvu do tabuľky prideľuje 0 bodov, za prehru v predĺžení, či samostatné nájazdy 

sa družstvu do tabuľky prideľuje 0 bodov, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a 

prideľuje sa mu 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne 

ukončený pre veľkú prevahu. Turnaj sa ,,nevyhodnocuje“, nevedie sa žiadna tabuľka.  

 

NEZOBRAZOVANIE VÝSLEDKU: 

Počas turnajového zápasu sa nezobrazuje hráčom, realizačnému tímu ani divákom výsledková tabuľa s 

priebežným výsledkom zápasu.  Viditeľnú časomieru pre hráčov, realizačný tím a divákov zobrazovať!!! 

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU: 

3+1 (žiaci a žiačky) 

 

HRACÍ ČAS: 

3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa 

nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, 

vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý 

signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je 

povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 

45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ 

povinný vydať vedúcemu družstva kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa 

pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa 

predpisu jednotlivej súťaže. 

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV TURNAJOVÝCH ZÁPASOV:  

Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu, podľa počtu prihlásených 

školských družstiev. 

 

HRACIA PLOCHA:  

kód: O-SR-B - minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m (počet hráčov na ihrisku 3+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné 

lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho rozmeru dĺžku 5 m, 

maximálneho rozmeru dĺžku 7 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, 

maximálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho rozmeru 

dĺžku 2 m, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa 

minimálneho, maximálneho rozmeru od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách 

mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným 

pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového 

ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže. 



  

  

 

 

TRESTY: 

Za priestupok uvedený v pravidlách florbalu, priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu na trestnú lavicu, bude 

uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu. Počas trestného strieľania sa hrací čas zastavuje. 

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV: 

Organizátor turnaja môže o zabezpečenie rozchodov požiadať Komisiu rozhodcov a observerov SZFB – 

pískajú učitelia. 

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička bielej farby schválená IFF. 

 

BRÁNKY: 

IFF – certif ikovaný upravený rozmer 160 cm x 85 cm florbalovej bránky. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie 

o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače na bránky k 

zapožičaniu v sídle sekretariátu SZFB). 

 

MANTINELY: 

Na turnaji sa odporúča hrať zápasy na certif ikované mantinely – IFF. 

 

DRUŽSTVO: 

Pred zápasom tréner 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. 

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správny brankársky výstroj. Látky, ktoré sa lepia 

alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac 

ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice). 

 

PRIHLASOVANIE SA DO TURNAJOV SUPER FLORBAL KIDS: 

Prihlášky do turnajov Super Florbal KIDS nájdete na stránke MŠVVaŠ-SR, a to v termíne od 1. októbra do 31. 

októbra kalendárneho roka. 

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:  

Maximálny počet zúčastnených hráčov, hráčok jedného družstva je v počte 10. 

Minimálny počet hráčov družstva, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie je v počte 6. 

 

ZODPOVEDNÝ ZA KOORDINÁCIU TURNAJOV: 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB - skolskesutaze@szfb.sk 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA TURNAJ: 

Organizátor, ktorého určí Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB na základe výberového konania. 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:  

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB je oprávnený v priebehu turnaja vykonávať upresňujúce vysvetlenia. 

Hrá sa na území SR.  Turnaja sa môžu zúčastniť len základné školy na území Slovenskej republiky. Svojou 

účasťou na turnajoch vyjadrujú súťažiace školy súhlas so zaradením do databázy vyhlasovateľa a 

usporiadateľa turnaja, a so spracovaním ich osobných údajov, až do odvolania. Databáza môže byť použitá 
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pre marketingové účely vyhlasovateľa a usporiadateľa turnaja. Usporiadateľ turnaja má právo zverejniť názov 

školy a jej adresu na internetových stránkach, prípadne v iných médiách (denná tlač, televízia, rozhlas, atď... .) 

 

SÚPISKA: 

Každé družstvo (škola) odovzdá na mieste turnaja, pri prezentáci i, vyplnené tlačivo súpisky družstva, 

potvrdené riaditeľom školy. Na súpiske družstva nesmie byť viac než 10 hráčov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Florbalové ihrisko | Super Florbal KIDS 

kód: O-SR-B 

 

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA: 
Minimálny rozmer 18 m x 10 m 

Maximálny rozmer 22 m x 12 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA:                                        NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE 

A TRESTNÉ LAVICE: 

Minimálny rozmer 18 m x 10 m                                                                                                           Minimálny rozmer 18 m x 10 m 

Maximálny rozmer 22 m x 12 m                                                                                                          Maximálny rozmer 22 m x 12 m 

 

 

 



  

  

 

Súpiska | Super Florbal KIDS 

šk. rok 2021/2022 

Názov školy: 

 

Veková kategória pre účasť: 

 

Meno a Priezvisko riaditeľa, riaditeľky školy: 

 

Meno a Priezvisko vedúci družstva - učiteľ, učiteľka: 

 

p.č. Meno a Priezvisko žiaka, žiačky Dátum narodenia žiaka, žiačky Rodné číslo žiaka, žiačky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

V ........................................ dňa ...................................... 

 

                                                                                                            ............................................................. 

                                                                                                      pečiatka a podpis riaditeľa, riaditeľky školy 

 


