
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel: z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá  

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 
Spolupořadatel: SK Dvojka Praha 

 
2. Adresa pořadatele:  

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 
Mgr. Lenka Derková, MBA – ředitelka soutěže 

mobil: 725 702 771 
                        e-mail: lenka.derkova@campanus.cz 

Josef Tůma – sportovní ředitel 
mobil: 603 451 922 
e-mail: josef.tuma@campanus.cz 

Mgr. Barbora Svozilová – vedoucí haly 
mobil: 775 541 207 
e-mail: barbora.svozilova@campanus.cz 

Mgr. Kateřina Zítková – vedoucí haly 
mobil: 774 337 414 
e-mail: katerina.zitkova@campanus.cz 

 
3. Termín konání: 

pondělí 19. 3. – úterý 20. 3. 2018 
    
4. Místo konání:  

Sportovní areál Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2358/3, Praha 4, 
Chodov (chlapci) 
Sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 4, 
Chodov (dívky)   

 
 

5. Kategorie: IV. kategorie starší žáci a žákyně 
Ročník narození – 2001, 2002, 2003, 2004 – 2. stupeň ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií 
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 
1. družstvo je složeno z žáků jedné školy 
2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy 
3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

soutěži 
4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze 

v jedné věkové kategorii (tato podmínka platí pro úroveň jednoho 
kola v jednom sportu) 

Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň! 
 

6. Organizační výbor:   
 ředitelka soutěže    Mgr. Lenka Derková, MBA 
                   sportovní ředitel                    Josef Tůma 

vedoucí Haly I   Mgr. Barbora Svozilová 
vedoucí Haly II   Mgr. Kateřina Zítková 
předseda OR AŠSK Praha 4   Mgr. Nataša Chvátalová 

   hospodářka OR AŠSK Praha 4  Veronika Chvátalová  
  ubytování, stravování   Olga Hájková        

zdravotní služba                         Mgr. Barbora Svozilová 
        Mgr. Vladimíra Plačková 

produkce   IMA Production s.r.o 



 
7. Čestné předsednictvo:  

starosta Prahy 11    Ing. Petr Jirava 
zástupce starosty Prahy 11   
pro oblast školství a vzdělávání   Mgr. Jakub Lepš, M.A. 
garant florbalu AŠSK          Ing. Roman Kuběna      

              generální sekretář AŠSK      Josef Mooz  
              předseda KR AŠSK Praha            Mgr. Ivana Černohorská       

sekretář ČFbU Středočeského kraje  Martin Valenta 
 

8. Soutěžní komise:  
sportovní ředitel 
garant florbalu AŠSK ČR 
hlavní rozhodčí 
zástupce družstev – chlapci i dívky 
 

9. Přihlášky:  
Zasílejte na adresu pořadatele písemně nebo e-mailem do pátku  
1. března 2018 na předtištěném formuláři AŠSK (vzor č.1). 
V přihlášce uveďte kategorii (H, D), přesný název školy, popř. ŠSK 
s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno kontaktní osoby 
s mobilním telefonním číslem a e-mailovou adresou. 

                   Přihláška musí být potvrzena ředitelem školy. 
 

 
10. Účastníci:  

Vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E a F – družstvo pořadatele. 
 

11. Účastnický poplatek:  
Neplatí se. 

 
12. Prezence:  

19. března 2018 od 10:30 do 12:00 ZŠ Květnového vítězství 1554, 
Praha 4, Chodov (vedle Sportovní haly Jižní Město – Hala I)  

                  Povinná dokumentace družstev: 
a) 2 x originál definitivní soupisky družstva potvrzené 

ředitelem školy (včetně čísel obou sad dresů) 
b) Zdravotní průkazky pojištěnce účastníků – originál (+ kopie) 
c) doklad totožnosti s fotkou pro možnost konfrontace 

 
13. Finanční zabezpečení účastníků RF:  

Členům AŠSK ČR i nečlenům je hrazeno stravování a ubytování.  
Jízdné se neproplácí. 
Finanční zabezpečení republikového finále: 
Technické a organizační zabezpečení soutěže proběhne na základě 
uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce 
sekretariátem AŠSK. 

 
14. Doprava do místa konání:  

Zahájení – Sportovní hala JM – Metro „C“ – konečná stanice Háje a dále 
autobusem č. 170, 154, 197 stanice Brechtova (2 stanice) 
 

15. Ubytování:  
Dívky   Hotel Best Western Amedia Praha 

Türkova 2318/5a, Praha, 149 00 



  Chlapci Hotel Chodov Praha 
    Mírového hnutí 2137/7, Praha, 149 00 
 
  Kontaktní osobou je Olga Hájková, olga.hajkova@campanus.cz  

Přihláška na soutěž a soupiska (PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH  
A DOPROVODU) slouží jako přihláška na ubytování. 
 
Upozornění: Vedoucí týmů předají vedoucím ubytoven seznam 
ubytovaných a zároveň složí kauci 1.000,-Kč na případné škody, která 
bude, po kontrole ubytovacích zařízení před odjezdem, vrácena. 

 
16. Stravování:   

  pondělí 19. 3. – oběd formou balíčku a večeře ZŠ Campanus, Jírovcovo 
náměstí 1782, Praha 4 

                     úterý 20. 3. – snídaně v místě ubytování, oběd formou balíčku 
 

17. Dozor nad žáky:  
Zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. 

 
18. Úrazové pojištění:  

Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou 
pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR 
doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové 
pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili 
možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ. 
Po dobu akce je přítomna zdravotní služba zajištěná pořadatelem. 

 
Technická ustanovení 

 
1. Podmínky účasti:  

Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR  
a těchto propozic. 
Startovat mohou pouze žáci příslušné školy, kteří budou uvedeni na 
soupisce potvrzené ředitelem školy. Vedoucí družstva zodpovídá za 
zdravotní způsobilost hráčů. V případě změny hráčů na soupisce je 
vedoucí mužstva povinen předložit aktuální soupisku potvrzenou 
ředitelem školy i s čísly hráčů. 

 Družstvo tvoří 15 hráčů + 2 vedoucí. 
 Hráči jsou povinni mít během celé soutěže u sebe kartičku zdravotní 

pojišťovny. 
 

2. Materiální zabezpečení:  
Každé družstvo musí mít dvě sady dresů rozdílných barev s čísly, 
jednotné trenýrky, pokud možno i stulpny. Barvy dresů s čísly hráčů 
uveďte na přihlášce. Hráč musí mít obuv určenou pro sálový sport, 
která nezanechává skvrny na podlaze. Hráč v nevhodné obuvi nebude 
připuštěn ke hře.  
Florbalová hůl musí odpovídat pravidlům ČFBU. 
Brankář musí mít obličejovou masku, může použít tenké rukavice 
nezvětšující objem ruky bez lepivých částí. 

 Doporučujeme sportovní lahev na pití – pitný režim zajištěn. 
 

3. Hrací míčky:  
Schválené ČFBU, bílé nebo krémové barvy. Zajišťuje pořadatel na 
náklady AŠSK. 



 
4. Technická porada:  

Proběhne v ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4, Chodov (vedle 
Sportovní haly Jižní Město – Hala I), v 12:15 hod. před slavnostním 
zahájením. 

                      Technická porada je povinná pro všechny vedoucí družstev!  
  

5. Rozhodčí:  
Jsou pořadatelem zabezpečeni z řad oficiálních rozhodčích ČFBU, na 
každý zápas je delegována dvojice rozhodčích. Finančně zajišťuje 
AŠSK. 

 
6. Protesty:  

Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně do 15 minut po 
skončení zápasu řediteli soutěže se vkladem 300 Kč. V případě 
zamítnutí propadá vklad pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní 
komise. 

 
7. Startující:  

Družstvo má maximálně 15 hráčů + 2 vedoucí, 2 sady dresů různé 
barvy s čísly. 

 
8. Pravidla:  

Soutěž se hraje na těchto površích: 
a) sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 4, 
Chodov – povrch Tarkett 
b) sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2358/3, Praha 4, 
Chodov – vinylový povrch Omnisports EXCEL®, 
Hraje se na hřištích o rozměrech 36 x 18 m podle pravidel ČFbU pro  
velký florbal 5 + 1 (chlapci i dívky) a podle aktualizace z roku 2014. 
Hrací doba je 3 x 10 minut hrubého času s minimálními pauzami mezi 
třetinami.                                                               
Hrací doba je 3x10 minut hrubého času s minimálními pauzami mezi 
třetinami. Čas se zastavuje pouze při gólu, vyloučení a na pokyn 
rozhodčího. 
Poslední 2 minuty utkání se hrají na čistý čas. Mužstvo má v zápase 
nárok na jeden 30 s time-out. Hráč, který je vyloučen do konce 
utkání, nesmí nastoupit v následujícím utkání. 

 V semifinále a utkáních o pořadí v případě nerozhodného výsledku 
následují ihned samostatné nájezdy dle pravidel ČFBU. 

 Kapitán družstva musí mít na paži pásku. 
 Případné dotazy k pravidlům budou upřesněny na technické poradě. 
 

9. Systém soutěže:  
Postupující z kvalifikací A, B, C, D, E + F tým pořadatele byli dle 
manuálu VPP 13/14 rozděleni do dvou tříčlenných skupin A, B (chlapci 
i dívky). Ve skupinách hraje každý s každým. 
Postup: první dva ze skupiny do semifinále, třetí ve skupině hraje o 5. 
– 6. místo. Poražení v semifinále hrají o celkové 3. – 4. místo, vítězové 
o 1. místo. 

  
 O pořadí ve skupinách rozhoduje: 
 1. počet bodů (výhra 3, remíza 1, prohra 0) 
 2. vzájemné utkání 
 3. rozdíl skóre ze všech utkání 



 4. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání 
 5. samostatné nájezdy (3 nájezdy) 
 

10. Skupiny:  
Skupiny A, B platí pro chlapce i dívky 

   
Skupina A    Skupina B 

  1. vítěz kval. skupiny C  1. vítěz kval, skupiny B 
  2. vítěz kval. skupiny F  2. vítěz kval, skupiny A 

3. družstvo pořadatele E  3. vítěz kval. skupiny D 
 

11. Ceny:  
Vítězná družstva získají Pohár ministra školství, družstva na druhém  
a třetím místě obdrží poháry SLZŠ. Družstva na prvních třech místech 
získají medaile. Všechna družstva obdrží diplomy za umístění a věcné 
ceny, které zajistí partneři a pořadatel. Současně budou vyhlášeni 
nejlepší hráči, střelci a brankáři a All Star tým.  
Ceny dodává partner SLZŠ společnost Sportisimo a partner ZŠ, 
Salming. 
 

12. Občerstvení:  
   Restaurace v prostorách haly. 

 
13. Zdravotní služba:  

Zajištěna pořadatelem na náklady AŠSK. 
 

14. Důležité upozornění:  
a) Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného 
ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým 
hodnocen mimo soutěž. 
b) Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže 
vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit 
pořadateli vzniklé náklady na jeho účasti. 
c) Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez 
písemné, prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním 
RF (poštou, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně 
nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené 
s přípravou jeho startu. 

 
 

Za organizační výbor: 
 
 
Ing. Roman Kuběna   Josef Tůma    Mgr. Lenka Derková, MBA 
   garant soutěže  sportovní ředitel   ředitelka turnaje 

 
 
 
 

 



 
 
 

Rámcový časový harmonogram 
 
P O N D Ě L Í   -  19.3.    
 
10:30 – 12:00 Prezence – ZŠ Květnového vítězství 1554, vedle Sportovní haly 

JM (Hala I) 
12:15 – 12:45 Technická porada – ZŠ Květnového vítězství 1554, vedle 

Sportovní haly JM (Hala I) 
13:00 – 13:30    Slavnostní zahájení – Sportovní hala Jižní Město, Květnového 

vítězství 2233/52 (Hala I) 
 

  
18:45 – 20:15  Večeře ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4  
19:00  Ukončení utkání Hala I                     
19:30 Ukončení utkání Hala II 
20:30 - 21:30 All Star Game – interaktivní program pro družstva s patrony  
 
Ú T E R Ý -  20.3. 
 
 Hala I -  DÍVKY   Hala II – CHLAPCI 
08:00 semifinále - 1.A - 2.B  08:00 semifinále - 1.A - 2.B 
08:50 semifinále - 1.B - 2.A  08:50 semifinále - 1.B - 2.A 
09:40 utkání o 5. místo   vítězové přechod na finále 

do Sportovní haly JM 
10:30 utkání o 3. místo  09:40 utkání o 5. místo 
11:20 finále DÍVKY  10:30 utkání o 3. místo 
12:10 finále CHLAPCI   všichni přechod na vyhlášení 

do Sportovní haly JM (Hala I) 
 
13:15  Slavnostní ukončení – Sportovní hala Jižní Město (Květnového 

vítězství 1554) – Hala I – družstva chlapců i dívek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hala I– Sportovní hala Jižní Město               Hala II – Sportovní areál Jedenáctka VS 
 Hala I -  DÍVKY   Hala II – CHLAPCI 
14:00 C – F  14:30 C - F 
14:50 A – B  15:20 A - B 
15:40 C – E  16:10 C - E 
16:30 A – D  17:00 A - D 
17:20 C – F  17:50 C - F 
18:10 B – D  18:40 B - D 



 

PŘIHLÁŠKA NA RF FLORBAL ZŠ 2018 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

                 Název, datum a místo konání akce 

 
 

Věková 
kat. 

chlapci/ 
dívky 

 

  
Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, PSČ, obec), e-mail, telefon 
  

Vedoucí, trenér 
(jména) 

Adresa (ulice, PSČ, obec), e-mail, telefon Rok narození 

   
   

 
Poř. 
číslo 

Soutěžící 
(příjmení, jméno) 

Rok 
narození 

Ulice Číslo dresu 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

JE Členem AŠSK 
ČR 

(nehodící se 
škrtněte) NENÍ 

 
Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 
 
 
Vedoucí školní jídelny potvrzuje, že všichni výše 
uvedení žáci jsou ve dnech 
____________________ odhlášeni z oběda ve 
školní jídelně. 
 
 

Razítko a podpis vedoucího školní jídelny 
 

 

 

 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně 
uvedení na soupisce jsou žáky denního studia 
školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků 
není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. 
zdravotní klasifikaci.  
 

Razítko a podpis ředitele školy 
 

 

V ______________________ dne: __________  
 



NÁVRATKA 
 
 
Škola: 
 
 
Kategorie: 
 
 
Příjezd (jakým způsobem): vlak / autobus  
 
Vlastní doprava: mikrobus /autobus / osobní vozy 
 
 
Příjezd (kdy): 
 
 
Vedoucí: 
 
Mobil: 
 
E-mail: 
 
 
 
Návratku odesílejte společně s přihláškou na RF. 
 
Odešlete, prosím, na oba uvedené e-maily: 
central@campanus.cz / gdovinova@ima-pro.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


