
Pozvánka na sériu letných turnajov 3+1 vo florbale pre žiačky a žiakov 

Športové leto – Turnaje troch klubov 2022 

Organizujúce kluby 

 

Letnú sériu florbalových turnajov troch klubov 2022 podporila 

 

Kontaktná osoba zodpovedná za organizáciu: 

Jozef Alušík, fbcslovan@gmail.com, 0908 548 510 

  



Účastníci: 

Zmiešané družstvá s minimálne 5 a najviac 10 hráčmi na súpiske. Hrá sa 
systémom 3+1. 

Ročníky: 

 Chlapci r.n. 2010 a mladší 
 Dievčatá r.n. 2008 a mladšie 

Termíny a miesto konania turnajov: 

 7.augusta 2022, Rimavská Sobota 
 21.augusta 2022, Brezno 
 28.augusta 2022, Fiľakovo 
 4.septembra 2022, Brezno 

Začiatok turnajov je približne o 10:00 (presne bude uvedené 
v propozíciách konkrétneho turnaja) s rozpisom zápasov na 3 až 5 hodín 
podľa počtu prihlásených družstiev. 

Štartovné: 

20 € na prihlásené družstvo. Spôsob platby - prevodom na účet alebo 
v hotovosti - na základe dohody po prijatí prihlášky družstva na turnaj. 

Prihlasovanie: 

Zaslaním e-mailu kontaktnou osobou za družstvo(á) na 
fbcslovan@gmail.com s uvedením názvu družstva (alebo viacerých 
družstiev) a telefónneho čísla. Prihlasovanie je ukončené v pondelok 
večer v týždni konania turnaja. 

Propozície konkrétneho turnaja: 

Možné stiahnuť z webu www.slovanrs.sk alebo ich na požiadanie zašle 
zodpovedná osoba. 

Systém turnaja a turnajový rozpis: 

Systém turnaja závisí od počtu prihlásených družstiev a bude zaslaný 
spolu s rozpisom zápasov deň po uzatvorení prihlášok na turnaj. Každé 
družstvo však odohrá aspoň 60 turnajových minút. 

  



Hrací čas: 

Zvyčajne 2x8 minút hrubého času. Organizátor ho môže upraviť podľa 
počtu prihlásených družstiev na turnaji. 

Hracia plocha: 

24x12 metrov 

Tresty: 

Nižšie tresty sú nahradené trestným strieľaním, vyššie tresty trestným 
strieľaním a nemožnosťou ďalšieho štartu potrestaného hráča v rámci 
turnaja (červená karta). 

Pitný režim a občerstvenie: 

K dispozícii bude čerstvé ovocie. V rámci boja proti tvorbe plastového 
odpadu je pitný režim zabezpečený vodou z vodovodu do vlastnej fľašky 
každého hráča. 

Mantinely a bránky: 

Certifikované IFF. 

Zápis o stretnutí: 

Vedúci družstva na začiatku turnaja vyplní súpisku. Zaznamenávajú 
a vyhodnocujú sa góly a asistencie hráčov, ako aj úspešné zákroky 
brankárov. 

Odmeny a ocenenia: 

Najlepšie tri družstvá z každého turnaja dostanú medaile. Najúspešnejší 
jednotlivci zo všetkých turnajov okrem diplomov získajú vecné ceny. 


