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POKYN PRE RIADENIE REGIONÁLNYCH SÚŤAŽÍ 
(súťažná smernica) 

 

Týmto predpisom sú záväzne nastavené jednotlivé parametre súťaží a jednotlivé princípy 

riadenia súťaží. 

 

 

NASTAVENIE SÚŤAŽÍ 
 

Obsah 

I. Vekové kategórie 

II. Hracie časy 

III. Minimálny čas na jedno stretnutie 

IV. Maximálny počet stretnutí v jeden deň 

V. Hracie systémy súťaží 

VI. Bodový systém 

VII. Minimálny počet stretnutí v sezóne 

VIII. Minimálne a maximálne štartovné a zábezpeka 

IX. Výška náhrady rozhodcom 

X. Športové haly 

 

I. Vekové kategórie 

1) Vypísať súťaže vo všetkých vekových kategóriách určených Súťažným poriadkom SZFB. 

2) Plne rešpektovať vekové ohraničenie jednotlivých kategórií podľa Súťažného poriadku 

SZFB a upresňujúcej smernici, ktorá určuje vekové ohraničenie v jednotlivých 

kategóriách ,,Kategórie vo florbalových súťažiach“. 

 

II. Hracie časy 

1) Hracie časy v jednotlivých úrovniach regionálnych súťaží sú na voľbe jednotlivých 

regiónov: čistý čas, alebo hrubý čas (pri hrubom čase sa posledné 3 minúty poslednej 

tretiny hrajú na čistý čas): 

Súťaže mužov, veteránov 

najvyššia regionálna (3. úroveň) nižšia regionálna / krajská (4. a 5. úroveň) 

3 x 20 minút čistého času, alebo 

hrubého času 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 15 minút 

čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže žien, veteránok 

najvyššia regionálna (3. úroveň) nižšia regionálna / krajská (4. a 5. úroveň) 

3 x 15 minút čistého času, alebo 

hrubého času 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 12 minút 

čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže juniorov 
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najvyššia regionálna (2. úroveň) nižšia regionálna / krajská (3. a 4. úroveň) 

3 x 20 minút čistého času, alebo 

hrubého času 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 15 minút 

čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže dorastencov 

najvyššia regionálna (1. úroveň) nižšia regionálna / krajská (2. a 3. úroveň) 

3 x 20 minút čistého času, alebo 

hrubého času 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 15 minút 

čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže junioriek, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok 

najvyššia regionálna (1. úroveň) nižšia regionálna / krajská (2. a 3. úroveň) 

3 x 15 minút čistého času, alebo 

hrubého času 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 15 minút 

čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže mladších žiakov, mladších žiačok 

vo všetkých regionálnych súťažiach 

voľba regiónu z 3 x 10 minút až 3 x 12 minút čistého času, alebo hrubého času 

Súťaže staršej prípravky, mladšej prípravky 

vo všetkých regionálnych súťažiach 

voľba regiónu tak, aby zodpovedal potrebám regiónu, nie však viac ako 3 x 10 minút 

čistého času, hrubého času, alebo super hrubého času 

III. Minimálny čas na jedno stretnutie 

• 120 minút pre hrací čas 3 x 20 minút čistého času 

• 90 minút pre hrací čas 3 x 20 minút hrubého času 

• 85 minút pre hrací čas 3 x 15 minút čistého času 

• 70 minút pre hrací čas 3 x 15 minút hrubého času 

• 70 minút pre hrací čas 3 x 12 minút čistého času 

• 55 minút pre hrací čas 3 x 12 minút hrubého času 

• 60 minút pre hrací čas 3 x 10 minút čistého času 

• 50 minút pre hrací čas 3 x 10 minút hrubého času 

1) Družstvám treba pred svojim každým zápasom umožniť 7 minút na rozcvičku na hracej 

ploche. Družstvám treba 60 minút pred svojim každým zápasom umožniť prístup do 

šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný zabezpečiť 

uzamykanie šatne. Družstvám treba 60 minút pred svojim každým zápasom umožniť 

prístup do športovej haly. 

 

IV. Maximálny počet stretnutí v jeden deň 

1) Max. počet stretnutí jedného družstva v jeden deň je 3 (stretnutia) s tým, že sa všeobecne 

odporúča hrať v jeden deň 2 stretnutia. 

2) V súťažiach, v ktorých nie je počítaná dlhodobá tabuľka voliť nastavenie systémov a 

hracieho času tak, aby družstvo odohralo čo najviac stretnutí pri zachovaní pravidla, že 

družstvo môže na turnaji odohrať maximálne 120 minút hry hrubého času. 

 

V. Hracie systémy súťaží 
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1) Mali by byť prispôsobené regionálnym osobitostiam a byť pripravené aj z hľadiska 

dostupnosti a prístupnosti súťaže. 

2) V regionálnych súťažiach sa umožňuje hrať play-off. 

3) Všeobecne sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku SZFB. 

 

VI. Bodový systém 

1) Používať trojbodový systém v zmysle Súťažného poriadku SZFB. 

2) V kategóriách mladšie žiačky, staršia prípravka a mladšia prípravka sa hrá formou 

turnajov a vzájomných zápasov a bez dlhodobej tabuľky, v kategórii mladší žiaci sa 

odporúča. 

 

VII. Minimálny počet stretnutí v sezóne 

1) Odporúčaný minimálny počet stretnutí jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov. 

2) V prípade, ak sa v danej vekovej kategórii prihlásia do súťaže dve alebo tri družstvá, majú 

družstvá za povinnosť odohrať súťaž minimálne 3-kolovo. 

 

VIII. Minimálne a maximálne štartovné a zábezpeka 

1) Výška štartovného v regionálnych súťažiach je na voľbe regiónu, musia však dodržať 

minimálnu a maximálnu výšku poplatkov. 

Kategória: muži, ženy, veteráni, veteránky 

min. štartovné max. štartovné Zábezpeka 

150,00 € 250,00 € 300,00 € 

Kategória: juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky, starší žiaci, staršie žiačky 

min. štartovné max. štartovné Zábezpeka 

60,00 € 150,00 € 120,00 € 

Kategória: mladší žiaci, mladšie žiačky, staršia prípravka, mladšia prípravka 

min. štartovné max. štartovné Zábezpeka 

30,00 € 90,00 € 75,00 € 

 

IX. Výška náhrady rozhodcom 

1) Vo všetkých kategóriách zabezpečuje rozhodcov s licenciou KRO SZFB pre príslušný 

región. V kategóriách mladšia a staršia prípravka, mladšie žiačky a mladší žiaci môže na 

základe rozhodnutia regionálnej rady zabezpečiť rozhodcov s licenciou klub, ktorý 

organizuje zápasy, o čom upovedomí príslušnú KRO SZFB najneskôr 7 dní pred začiatkom 

zápasu/turnaja. 

Kategória Výška náhrady / zápas / rozhodca 

Muži, veteráni 20,00 € 

Ženy, veteránky, juniori, dorastenci,  15,00 € 

Juniorky, dorastenky, starší žiaci  10,00 € 

Staršie žiačky, mladší žiaci 8,00 € 

mladšie žiačky, staršia prípravka, mladšia prípravka 6,00 € 
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X. Športové haly 

1) Vo všetkých kategóriách schvaľuje športovú halu LK SZFB, ktorá sa riadi predpisom pre 

kategorizáciu športových hál. 

2) Minimálne 30 minút pred začiatkom každého zápasu musí byť florbalové ihrisko 

pripravené a čiary vyznačené, podľa predpisu jednotlivej súťaže. 

3) Podrobné pokyny k pripravenosti florbalového ihriska budú uvedené v predpise 

jednotlivej súťaže.  

4) Zaistiť uzamykateľné šatne pre družstvá a rozhodcov. V prípade, ak je šatňa 

uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať rozhodcom kľúč a zabezpečiť uzamykanie 

šatní pre družstvá. 

 

 

MLÁDEŽNÍCKE SÚŤAŽE 
 

Obsah 

I. Herný systém 

II. Vekové kategórie 

III. Rozmery ihriska 

IV. Spracovanie (vedenie) výsledkov a štatistík zápasu 

V. Vypisovanie súťaží mládeže 

VI. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie 

VII. Vymedzenie priestoru pre divákov 

VIII. Dodatočné nastavenia súťaží 

IX. Rozhodca 

X. Družstvo 

 

I. Herný systém 

1) Súťaže kategórie mladšia prípravka a staršia prípravka, musia byť hrané výhradne herným 

systémom 3+1. 

2) Súťaže kategórie mladší žiaci a mladšie žiačky môžu byť hrané herným systémom 5+1, 

odporúča sa hrať herným systémom 4+1. 

3) Súťaže kategórie starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky 

musia byť hrané výhradne herným systémom 5+1. 

 

II. Vekové kategórie 

1) Vekové ohraničenie jednotlivých kategórií je potrebné plne rešpektovať podľa 

Súťažného poriadku SZFB a upresňujúcej smernici, ktorá určuje vekové ohraničenie 

v jednotlivých kategóriách ,,Kategórie vo florbalových súťažiach“. 

 

III. Rozmery ihriska 

1) Pri herných systémoch 3+1, 4+1 a 5+1 je potrebné prispôsobiť technické parametre 

mládežníckym súťažiam. 

2) Rozmery ihriska - pri systéme 3+1 je nutné dodržiavať nasledujúce parametre: 

Kategória Min. rozmer ihriska Max. rozmer ihriska 

Mladšia prípravka 16 x 8 m 20 x 10 m 

Staršia prípravka 18 x 10 m 22 x 12 m 
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3) Rozmery ihriska - pri systéme 4+1 je nutné dodržiavať nasledujúce parametre: 

Kategória Min. rozmer ihriska Max. rozmer ihriska 

Mladšie žiačky 20 x 10 m 24 x 12 m 

Mladší žiaci 24 x 12 m 28 x 14 m 

 

4) Rozmery ihriska - pri systéme 5+1 je nutné dodržiavať nasledujúce parametre: 

Kategória Min. rozmer ihriska Max. rozmer ihriska 

Mladšie žiačky 24 x 12 m 28 x 14 m 

Mladší žiaci, staršie žiačky 28 x 14 m 32 x 16 m 

Starší žiaci, dorastenky 32 x 16 m 40 x 20 m 

Dorastenci, juniori, juniorky 36 x 18 m 40 x 20 m 

 

5) Pri hraní na ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami 

florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m, pri kategórii mladšia prípravka 2 m 

od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorého upravené rozmery budú 

uvedené v predpise jednotlivej súťaže. 

 

IV. Spracovanie (vedenie) výsledkov a štatistík zápasu 

1) Regióny nezverejňujú štatistiky jednotlivých hráčov v súťažiach mladšej prípravky, staršej 

prípravky, mladších žiakov a mladších žiačok. 

 

V. Vypisovanie súťaží mládeže 

1) Jednotlivý región je povinný vypísať súťaže vo všetkých stanovených mládežníckych 

kategóriách. 

 

VI. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie 

1) V súťažiach kategórii mladší žiaci a mladšie žiačky je povinnosť znížiť výšku bránkovej 

konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok. 

2) V súťažiach kategórie staršia prípravka a mladšia prípravka je povinnosť znížiť výšku 

bránkovej konštrukcie o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie 

florbalových bránok. 

 

VII. Vymedzenie priestoru pre divákov 

1) Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným 

spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor 

by mal byť vzdialený minimálne 2 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu 

zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru 

hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov. 

 

VIII. Dodatočné nastavenia súťaží 

1) Odporúčané nastavenia: 

a) Handicap – v prípade, že rozdiel skóre presiahne určitú výšku (napr. 5 gólov), má 

prehrávajúce družstvo právo hrať v poli s jedným hráčom navyše (platí pre súťaže 

s herným systémom 3+1, 4+1); 
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b) Nezobrazovanie výsledku – počas zápasu súťaží bez dlhodobej tabuľky sa nebude 

zobrazovať ani hráčom, ani divákom výsledková tabuľa s priebežným výsledkom 

zápasu (platí pre súťaže s herným systémom 3+1 a 4+1); 

c) Veľká prevaha – pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (napr. 23:8) bude zápas 

predčasne ukončený pre veľkú prevahu (platí pre súťaže v kategóriách mladšia 

prípravka až starší žiaci); 

d) Florbalové okuliare – vo všetkých súťažiach v mládežníckych kategóriách sa 

odporúčajú nosiť florbalové okuliare 

2) Povinné nastavenia: 

a) Tresty – vylúčenie na trestnú lavicu (dvojminútové) bude nahradené trestným 

strieľaním (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1); 

b) Schôdzka s rodičmi – minimálne jedenkrát za sezónu musí klub vykonať schôdzku s 

rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp 

jednotlivých súťaží podľa predpisu súťaže (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 

4+1 a 5+1); 

c) Hra bez brankára – v súťažiach hraných s herným systémom 3+1 a 4+1 sa družstvám 

neumožňuje hrať počas zápasu bez brankára (power play 4+0, resp. 5+0); 

 

IX. Rozhodca 

1) Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti. 

2) Vykonávať výchovnú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu. 

3) Nedovoliť, aby rodičia v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali 

morálku. 

4) Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať. 

5) Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu. 

 

X. Družstvo 

1) Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodný športový výstroj, 

vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú 

výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. 

2) 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). 

 

 

RIADENIE SÚŤAŽÍ 
 

Obsah 

I. Riadiaci orgán súťaže 

II. Udeľovanie poriadkových pokút 

III. Riešenie zmien termínov 

IV. Rozhodovanie o žiadostiach klubov 

V. Kontumácie zápasov 

VI. Vylúčenie družstva zo súťaže 

VII. Schvaľovanie hál 

VIII. Špeciálne a nezvyklé prehrešky 

IX. Hlásenky 
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X. Vymáhanie potvrdení o zabezpečení haly 

XI. Zdravotná služba 

XII. Rozvoj florbalu 

XIII. Prihlasovanie sa do regionálnych súťaží 

XIV. Spustenie a ukončenie regionálnych súťaží 

XV. Zvolanie regionálnych schôdzí, stretnutie regionálnej rady 

XVI. Platby  

XVII. Rozdelenie platieb 

XVIII. Všeobecné platné nariadenia pre regionálne súťaže 

XIX. Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže 

XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové turnaje SZFB 

 

I. Riadiaci orgán súťaže 

1) Regionálne súťaže riadi regionálna rada, nesmie sa však pri svojich rozhodnutiach 

odchýliť od Súťažného poriadku SZFB a ďalších platných smerníc a poriadkov, pokiaľ nie 

je výslovne stanovené inak. 

2) Riadiaci orgán súťaže nastavuje princípy riadenia a ich praktické vykonávanie je na 

sekretariáte regiónu. 

3) V prípade nezvyklej či novej situácie je potrebné rozhodnutie riadiaceho orgánu súťaže. 

4) Riadiaci orgán regionálnej súťaže pri riadení postupuje podľa materiálov schválených na 

riadenie regionálnych súťaží. 

5) Prípadný štart družstva jedného regiónu v inom regióne, kedy v oboch regiónoch dôjde 

k otvoreniu súťaže danej kategórie, podlieha schváleniu oboch regiónov. Toto družstvo 

potom plne podlieha rozhodnutiam riadiaceho orgánu súťaže, v ktorej štartuje. 

 

II. Udeľovanie poriadkových pokút 

1) Rešpektovať nastavenie maximálnej hodnoty pokút za jednotlivé priestupky. 

2) Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. 

3) Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. 

4) Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. 

5) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

6) V chlapčenských mládežníckych kategóriách 

a) mladšia prípravka a staršia prípravka riadiaci orgán súťaže určuje min. počet hráčov 

družstva 6+1, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie pre daný typ súťaže pod hrozbou 

sankcie 5,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase; 

b) mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci a juniori riadiaci orgán súťaže určuje min. počet 

hráčov družstva 8+1, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie pre daný typ súťaže pod 

hrozbou sankcie 5,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 

7) V kategórii mužov riadiaci orgán súťaže môže určiť min. počet hráčov družstva 8+1, ktorí 

sa musia dostaviť na stretnutie pre daný typ súťaže pod hrozbou sankcie 5,00 € za 

každého chýbajúceho hráča na zápase. 

 

III. Riešenie zmien termínov 

1) Regióny sú povinné postupovať podľa zavedených a praxou preverených postupov. 

2) Automaticky sú schválené zmeny termínu v rámci prideleného víkendu, ktoré sú 

nahlásené v termíne pre potvrdenie zabezpečenia haly, po tomto termíne nahlásené 

zmeny na iný víkend podliehajú schváleniu zúčastnených družstiev. 

3) Zmeny termínov v súťaži sú schválené v prípade, že za ne nenesie organizátor vinu a sú 

doložené riadnymi a požadovanými dokumentmi. 



 

8  Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží                Edícia 2021 

4) V ostatných prípadoch je k zmene nutný súhlas zúčastnených družstiev, ale zmena 

podlieha sankcii v súlade so súťažným poriadkom. 

5) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

IV. Rozhodovanie o žiadostiach o umožnenie štartu vo vyššej kategórii 

1) Postupovať v súlade so Súťažným poriadkom SZFB. 

2) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

V. Kontumácia zápasu 

1) Pri stanovovaní pokuty zohľadniť náklady družstva na účasť na turnaji. 

2) Výškou prípadnej sankcie motivovať družstva k dohraniu súťaže a tým k zachovaniu jej 

regulárnosti. 

3) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

VI. Vylúčenie družstva zo súťaže 

1) Pri stanovovaní sankcie zohľadniť náklady družstva na účasť v súťaži. 

2) Snažiť sa pri riešení týchto prípadov postupovať, tak aby bola v čo možno najväčšej miere 

zachovaná regulárnosť súťaže, napríklad v prípade, že by malo byť družstvo vylúčené zo 

súťaže za neúčasť na poslednom turnaji, je lepšie stretnutie kontumovať  ako družstvo 

zo súťaže vylúčiť. 

3) Družstvo, v ktorého neprospech budú vyhlásené kontumačné výsledky v priebehu troch 

hracích dní v jednom ročníku súťaže ako dôsledok zavineného nedostavenia sa k 

súťažnému zápasu, bude riadiacim orgánom súťaže zo súťaže vylúčené, bez ohľadu na 

počet získaných bodov. 

4) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

VII. Schvaľovanie hál 

1) Dodržiavať stanovené kategórie hál. 

2) Vo všetkých kategóriách schvaľuje športovú halu LK SZFB, ktorá sa riadi predpisom pre 

kategorizáciu športových hál. 

 

VIII. Špeciálne a nezvyklé priestupky 

1) Napr. štart hráčov z mladšej vekovej kategórie, štandardný postup je stretnutie 

nekontumovať, ale iba pokutovať, kontumácia iba v opakovanom a úmyselnom prípade. 

2) Na ďalšie podobné prípady pozerať rovnako, t. j. v prípade neúmyselnej chyby klub 

pokutovať, v prípade zisteného úmyslu ovplyvniť stretnutie vo svoj prospech pristúpiť ku 

kontumácii. 

3) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

IX. Hlásenky 

1) Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme v termíne podľa ustanovenia 

Súťažného poriadku SZFB, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty. 

2) Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. 

 

X. Vymáhanie potvrdenia o zabezpečení haly 

1) Regionálna rada si určí termín dokedy musia družstvá potvrdiť zabezpečenie hál. 

2) Trvať na dodržaní nastavených termínov. 

3) Veľmi vhodne riešiť prípadné problémy a zmeny termínov riešiť včas. 
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XI. Zdravotná služba  

1) Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“) v zmysle 

čl. 7 Súťažného poriadku SZFB, osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie 

oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa 

ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného 

zápasu.  

 

XII. Rozvoj florbalu  

1) Situácia, kedy v regióne nedôjde k otvoreniu súťaže určitej kategórie, pretože sa 

neprihlásil dostatočný počet družstiev, bude riešená nasledovne: 

a) prihláseným družstvám bude ponúknutý štart v susedných regiónoch, v ktorých je 

súťaž príslušnej kategórie otvorená. Podmienky štartu takého družstvá budú 

stanovené dohodou riadiaceho orgánu súťaže a susednej regionálnej rady. 

b) prihláseným družstvám bude ponúknutý štart v celoštátnej súťaži, ktorú riadi Ligová 

komisia SZFB. Podmienky štartu takého družstva budú stanovené riadiacim organom 

súťaže. 

 

XIII. Prihlasovanie sa do regionálnych súťaží 

1) Prihlášky do regionálnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu 

lkszfb@szfb.sk do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke 

prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v 

príslušnom regióne.  

2) Prihlasovanie do regionálnych súťaží vo vekových kategóriách mladšia prípravka, staršia 

prípravka, mladší žiaci, mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastenky, juniorky, ženy, veteráni 

a veteránky v jednotlivých regiónoch je od 1. septembra do 30. septembra kalendárneho 

roka. 

3) Prihlasovanie do regionálnych súťaží vo vekových kategóriách starší žiaci, dorastenci, 

juniori a muži v jednotlivých regiónoch je pre sezónu 2021/2022 v termíne od 7. júla 2021 

do 20. júla 2021. 

 

XIV. Spustenie a ukončenie regionálnych súťaží 

1) Termín spustenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch v kategóriách podľa čl. 

Riadenie súťaží, ods. XIII., bod 3) tohto pokynu je najneskôr do 30. septembra a 

v kategóriách podľa čl. Riadenie súťaží, ods. XIII., bod 2) tohto pokynu je najneskôr do 31. 

októbra kalendárneho roka.  

2) Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch je najneskôr 10 dní pred 

organizovaním Majstrovstiev Slovenska resp. mládežníckych pohárových súťaží SZFB, 

najneskôr však do 31. mája kalendárneho roka. 

3) Termíny spustenia a ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch musia byť 

prispôsobené rozpisom vyšších súťaží  a rozhodnutiam Ligovej komisie SZFB. 

 

XV. Zvolanie regionálnych schôdzí, stretnutie regionálnej rady 

1) Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného 

regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, a to najneskôr do 30. 

mája kalendárneho roka. V osobitných prípadoch je možné toto stretnutie uskutočniť 

pred zahájením regionálnych líg, najneskôr však do 5. októbra kalendárneho roka. 

2) Regionálne rady doručia na adresu SZFB vypracovanú zápisnicu z regionálnej schôdze 

najneskôr do 5. júna kalendárneho roka, resp. do 10. októbra kalendárneho roka. 
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XVI. Platby  

1) Platby treba zasielať na číslo účtu SZFB.  

Bankové spojenie SZFB: 

• Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

• IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

2) Variabilné symboly pre platby za regionálne súťaže: 

• Bratislavský región  19101000XX 

• Západoslovenský región      19102000XX 

• Stredoslovenský región         19103000XX 

• Východoslovenský región    19104000XX 

Posledné dvojčíslo (XX) je evidenčné číslo klubu. 

3) Súťažné poplatky (štartovné a zábezpeka, príp. iné poplatky) treba povinne uhradiť do 

termínu určeného Ekonomickým úsekom SZFB. 

 

XVII. Rozdelenie platieb 

1) O výške štartovného v regionálnych súťažiach môžu rozhodovať regionálne rady. Musia 

však dodržať minimálnu a maximálnu výšku poplatkov.  

2) Všetky platby sú súčasťou rozpočtu SZFB, ale so sumou, ktorá je rozdielom medzi 

minimálnym a maximálnym stanoveným štartovným, môžu disponovať regionálne rady.  

3) Regionálne rady oznámia Prezídiu SZFB výšku a účel použitia finančných prostriedkov 

v danej sezóne, ktoré región získal navýšením štartovného v zmysle bodu 2). 

 

XVIII. Všeobecné platné nariadenia pre regionálne súťaže 

1) Nezaplatením poplatkov určených Ekonomickým úsekom SZFB na základe prihlásenia sa 

družstva do regionálnych súťaží na centrálny účet SZFB pred začiatkom súťaže, zaniká 

družstvu právo hrať regionálnu súťaž, M-SR a mládežnícke pohárové súťaže SZFB  v danej 

vekovej kategórii. 

 

XIX. Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže 

1) Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže vypracuje príslušný regionálny koordinátor, 

ktorý je povinný zúčastniť sa školenia regionálnych koordinátorov, ktoré je organizované 

sekretariátom SZFB pred začiatkom prihlasovania do regionálnych súťaží. 

2) Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže sa vypracujú na základe schváleného ,,Pokynu 

pre riadenie regionálnych súťaží“ a pokynov sekretariátu SZFB pred začiatkom 

prihlasovania do regionálnych súťaží. 

3) Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže sú v súlade so Súťažným poriadkom SZFB. 

4) Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže sú vypracované pred termínom začiatku 

prihlasovania sa do regionálnych súťaží a na základe nich kluby prihlasujú svoje družstvá 

do regionálnych súťaží. 

5) Predpisy pre jednotlivé regionálne súťaže sú uverejnené na webstránke SZFB. 

 

XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB 

1) Regionálne súťaže v súťažnom ročníku vrcholia záverečnými turnajmi – majstrovstvami 

Slovenska a mládežníckymi pohárovými súťažami SZFB. Hlavným organizátorom 

záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB.  

2) Majstrovstvá Slovenska sa uskutočňujú v kategóriách starší žiaci (5+1), dorastenci (5+1), 

dorastenky (5+1), juniorky (5+1). Majstrovstvá Slovenska sa riadia predpisom turnaja. 

3) Na majstrovstvá Slovenska v kategórii starší žiaci a dorastenci postupujú najlepšie dve 

družstvá klubov z každej regionálnej súťaže, ktoré odohrali v príslušnej sezóne 
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regionálnu súťaž vo svojej kategórii a majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči 

SZFB. V prípade odmietnutia účasti družstva na majstrovstvách Slovenka bude voľné 

miesto doplnené Ligovou komisiou SZFB v zmysle Súťažného poriadku SZFB. 

4) Na majstrovstvá Slovenska v kategórii dorastenky a juniorky sa prihlasujú družstvá 

klubov z regionálnych súťaží, ktoré majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči 

SZFB. 

5) Mládežnícke pohárové súťaže sa uskutočňujú v kategóriách mladšia prípravka (3+1), 

staršia prípravka (3+1), mladší žiaci (5+1) a mladšie žiačky (5+1). Mládežnícke pohárové 

súťaže sú otvorenými turnajmi, na ktoré sa môžu prihlásiť družstvá klubov, ktoré splnia 

podmienky podľa predpisu turnaja, odohrali v príslušnej sezóne regionálnu súťaž vo 

svojej kategórii a majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. 

6) Pokiaľ sa družstvo zúčastní Majstrovstiev Slovenska alebo mládežníckych pohárových 

súťaží SZFB a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov bude riešený v zmysle 

Súťažného poriadku SZFB. 

7) Prihlášky do mládežníckych pohárových súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive 

e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 1. februára do 31. marca 

kalendárneho roka. V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude 

klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, ak klub pošle prihlášku po termíne 

prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený do turnaja v prípade 

voľného miesta na turnaji, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou.  

8) Pre každý región je garantovaný určený počet miest v mládežníckych pohárových 

súťažiach SZFB. Počet miest na turnaji určuje Ligová komisia SZFB v jednotlivom predpise 

turnaja, a to pred spustením prihlasovania na turnaje. V prípade, ak niektorý región 

nenaplní daný počet pre svoj región, Ligová komisia SZFB doplní voľné miesta na základe 

došlých prihlášok v poradí, ako boli doručené na SZFB a v zmysle pokynov pre 

prihlasovanie sa na turnaj.  

9) Majstrovstvá Slovenska a  mládežnícke pohárové súťaže SZFB sa uskutočňujú v termíne 

od 1. apríla do 30. júna kalendárneho roka. 

10) Riadiaci orgán súťaže rozhodne o uskutočnení Majstrovstiev Slovenska a mládežníckych 

pohárových súťaží SZFB do 31. októbra kalendárneho roka. 

 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 24. 

februára 2022. Ku dňu 23. februára 2022 končí platnosť doterajšej smernice „Pokyn pre 

riadenie regionálnych súťaží“. 
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