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P R O P O Z I C E 

 

     FLORBAL 

 

Okresní finále kategorie V. chlapci  

 

19. 2. 2020 (středa)   

 

Trutnov 

 
                                  



P R O P O Z I C E 

Okresního kola ve florbalu – chlapci 
 

    

Pořadatel:             OR AŠSK ČR Trutnov p. s. 

 

Technicky zajišťuje:  Gymnázium Trutnov 

 

Termín konání:          19. 2. 2020 (středa)   
     

Místo konání:   Sportovní hala trutnovského gymnázia  

(vchod přes vilu z Jiráskova náměstí) 

  

Soutěž:                        Kat.“ B„ vyhlášená MŠMT ČR - SLSŠ   

 

Věk. kategorie:           V. studenti středních škol ročníky narození 2000 a mladší 

                                    Viz: Termínový kalendář AŠSK ČR str. 7,8                                      

 

Ředitel soutěže:          Karel Urban 

 

Přihlášky:   Pouze e-mailem do 7. 2. 2020 na mailovou adresu: 

urban@gymnaziumtu.cz  

 

později došlé přihlášky nebudou přijaty!!! 

 
Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek) 

kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail) 

 
Soupisky:  Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) potvrzenou 

ředitelem školy řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při 

prezenci. Zapsat lze pouze 15 hráčů/hráček. Před zahájením turnaje 

není přípustné upravovat a doplňovat soupisku. 

                                    Každá změna musí být potvrzená ředitelem školy!!!!!                                     

 

Účastníci: Postupující z kvalifikace a řádně přihlášená družstva okresu Trutnov. 

   

Postup:  Vítězné družstvo má právo startovat v krajském finále 26. 2. 2020 

v Trutnově.  

 

                                                           

Časový pořad:   8.00 - 8.30             prezence družstev – prosím dodržte!!!!! 

  8.35           porada vedoucích 

  9.45           nástup družstev, zahájení 

  9.00                       zahájení turnaje 

 14.00           zakončení turnaje nástupem družstev a vyhlášení  

                                výsledků 

 

Příspěvek účastníků:   Není stanoveno 

 



Finanční náležitosti:  Poskytuje se úhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem 

   s výjimkou MHD. (jednosměrná jízdenka s datem odpovídajícím 

konání soutěže. V případně hromadné jízdenky. Musí být zřejmé, za 

jaký počet účastníků je hrazena). 

                                   Na základě Výměru MF ČR č.02/2018 platí od 1. 9. 2018 změny 

                                    v Tarifu ODIS, která se týkají dětí, žáků, studentů a seniorů starších    

                                    65 let. Je žádoucí, aby vedoucí družstev toto výrazné finanční 

                                    zvýhodnění jízdného při účasti na soutěžích plně využívali. 

 

Dozor nad žáky:  Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje 

vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 

jinak. (Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2) 

 

Zdravotní zabezpečení 

a úrazové pojištění:  Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV 

AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové 

pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola 

 

 

B/ Technické ustanovení 
Vysílající organizace: Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci byli  

                                    informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely  

                                    organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.- 

                                    třetím osobám v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 

Podmínky účasti:  Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. 

V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým 

omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Hráčky musí 

mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Družstva jsou povinna 

účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při nedodržení této podmínky 

budou hodnocena mimo pořadí. 

                                   1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy 

                                   2) Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

                                   3) Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození i pohlaví  

                                        vyhlášené soutěže                                   

 

Mater. zabezpečení:  Každé družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly - čísla uvést na soupisce 

do kolonky poznámka (nebo rozlišovací dres), vlastní míčky na 

rozcvičování (pořadatel nepůjčuje), vybavení brankařů včetně masky.  

 

Soutěžní komise:  ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí 

 

Protesty: Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 

300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 

 

Družstvo tvoří maximálně 15 hráčů. Doprovod družstva tvoří maximálně 2 dospělé osoby, 

z nichž alespoň 1 musí být v pracovněprávním vztahu se školou. 

 

Pravidla:  Hraje se dle pravidel florbalu, soutěžního řádu AŠSK ČR a propozic. 

 

https://soutezekhk.cz.-/


Systém soutěže:  stanoví se dle počtu přihlášených družstev 

 

Kritéria pro stanovení pořadí: 

    1. počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu) 

2. výsledek vzájemného zápasu při bodové rovnosti 2 družstev 

3. rozdíl skóre 

4. větší počet vstřelených branek 

5. při rovnosti bodů1,3,4  - nájezdy 

6. při rovností bodů 3 – 4 družstev se stanoví tabulka z jejich           

    vzájemných utkání -  kritéria viz body 3 – 5 

 

Rozhodčí:   rozhodčí zajistí pořadatelé 

 

Ceny:   Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny 

 

Různé: Hraje se na palubovce; nutno obuv s podrážkou, která nezanechává na 

povrchu stopy. 

 

Na sportovišti není zajištěno občerstvení.  

 

 

 

 

                     Jiří Skuček                                                  Karel Urban     

 předseda OR AŠSK ČR Trutnov p. s.              ředitel soutěže                  

                                     

  

 

   

 

 


