
 PROPOZICE 
FLORBAL STŘEDNÍCH ŠKOL 

              Krajské finále – dívky  2012 - 2013  
Všeobecná ustanovení: 
Organizátor: ŠSK Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice 
Termín konání:  18. ledna 2013 v 9,00 hod. 
Místo konání:  Sportovní hala v Ivančicích, ul. Rybářská 
Účastníci: Vítězové okresních  kol  Jihomoravského kraje 

Přihlášky: Do 11. ledna 2013 na předepsaném  formuláři (VZOR č.1 ) 

   na adresu : Mgr. Kateřina Voborná, Gymnázium JB, Lány 2, 

     664 91 Ivančice 

     TZ: 546 451 110, Fax: 546 451 109  mobil:  728 035 710 

     e-mail: katerina.voborna@seznam.cz 

   Do přihlášky uveďte kontakt (e-mail) na vedoucího družstva. 

Prezence:  Do  8,45 hod.  

Kategorie: Dívky  V.       1. - 4. ročník SŠ (1997,1996, 1995, 1994, 1993 ) 

- kvinta až oktáva osmiletých gymnázií 

Typ soutěže: Soutěž  typu C  

Cestovné: Soutěžící startují na náklady vysílající organizace 

Účastnický poplatek: Školy, které jsou členy AŠSK  hradí účastnický poplatek 200,--Kč za 
družstvo. 

 Školy,  které  nejsou členy AŠSK hradí účastnický poplatek 400,--Kč za 
družstvo. 

Finanční zabezpečení:   KR hradí (rozhodčí, ceny ). 
Dozor nad  studenty:  Dozor nad studenty v plném  rozsahu a po celou dobu soutěže zajišťuje 
                                    vysílající škola,  pokud  se zákonným  zástupcem  nedohodne jinak  
                                   (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2) 
Pojištění:  Účastníci akce nejsou  pořadatelem  pojištěni  proti úrazům,  krádežím ani  
             ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou  
   musí mít průkazku zdravotní pojišťovny. 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 
Startují: Družstvo má max. 15 hráček,  max. 2vedoucí,  2 sady dresů různé barvy 

s čísly, minimálně 6 hokejek a 3 míčky 
Pravidla: Soutěží se podle pravidel  ČFbÚ.  Hraje 5 hráček v poli a brankářka dle 

pravidel velkého florbalu. Brankářka je vybaven ochrannou helmou s maskou, 
výstroj dle pravidel velkého florbalu. 

Systém soutěže: Určí pořadatel podle počtu obdržených přihlášek. 
Losování:  Při technické poradě vedoucích družstev v 8,45 hod. v místě  konání. 

Hodnocení: Družstva na  1. – 3. místě obdrží diplomy  a pohár. 

Postup: Vítězné družstvo má právo se zúčastnit kvalifikace  o postup na RF. 

Rozhodčí:  Zajistí  KR AŠSK. 
Námitky:  Protesty je možno podat u hlavního rozhodčího do 15 minut po vzniku  
   příčiny s vkladem 100,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 
Různé:   Nebrat s sebou cenné věci – šatny jsou pouze průchozí. Doporučujeme  
   hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. 
Kateřina Voborná           Zdeněk Jadvidžák 
ředitel soutěže                                sekretář KR AŠSK 


