
  „Túžbu víťaziť máme rovnakú.“  

Motto športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko 

 

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád vo florbale 

a 10.ročník o Putovný pohár Špeciálnych základných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.4.2018, Športová hala Slovan v Modre. 

 

 

 

 

 

 

                                         Spojená škola Pezinok, 

alokované pracovisko Modra 

      www.szspk.sk 

 

http://www.szspk.sk/


Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO v spolupráci so Spojenou 

školou Pezinok  alokované pracovisko v Modre. 

Miesto konania:   Športová hala Slovan, Vajanského 93, 900 01 Modra 

Kontaktná osoba za SZŠ PK:  Romana Miškovská: vajanskeho@szspk.sk; 0903 263 666 

Koordinátor za ŠOS:   Dominika Nestarcová: nestarcova@specialolympics.sk; 0915 894 083 

Termín:    26.4. 2018 

Prihlášky: je nevyhnutné poslať záväznú prihlášku do 16.4.2018 na adresu 

office@specialolympics.sk. Ak nemáte možnosť skenovania, 

môžete vyplnenú prihlášku poslať bez podpisu a jej originál spolu so 

zdravotným preukazom priniesť so sebou na turnaj. 

Štartovné:  Za každého zúčastneného športovca vo výške 5 € zasielajte na účet 

VÚB Banka: SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 16.4.2018.  

Náklady:       Usporiadateľ hradí: 

Ubytovanie  (v prípade nahlásenia) a stravovanie  schváleného  počtu   
účastníkov z jednotlivých  športových  klubov,  (ŠOS  Vás  informuje 
v prípade prekročenia počtov). Na jedno družstvo je povolených 7 
športovcov plus 2x doprovod (učiteľ/tréner). 

Ubytovanie je potrebné nahlásiť najneskôr do 16.4. 2018. 

 

 

Vysielajúci klub/škola hradí: 
- štartovné 

-cestovné náklady a poistenie. 

 

Ubytovanie:  V prípade záujmu o ubytovanie z 25.4. na 26.4. je potrebné nahlásiť 

počet ubytovaných na office@specialolympics.sk najneskôr 

do 16.4.2018.   

Stravovanie:  V mieste ubytovania: 25.4. – večera, 26.4. – raňajky. 

 V deň turnaja: 26.4. – bageta pri registrácií účastníkov turnaja a obed 

v školskej jedálni pre všetkých účastníkov. 

Zdravotnícke služby:  Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom turnaja.  

Časový  harmonogram: 

8.00 – 9.00  hod. Workshop – teoretická časť Special Olympics Slovakia pre 

zástupcov škôl/trénerov: Pravidlá florbalu Špeciálnych 
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9.00 – 9.15 hod. 

olympiád Slovensko a Special Olympics International. 

Prezentácia / zoznam hráčov potvrdený riad. školy, originál 

alebo prefotený zdravotný preukaz každého hráča /  

9.15  – 9.30  hod. Organizačné pokyny, otvorenie 

9.30 -12.30 hod. Zápasy 

12.30 – 13.30 hod. 

13:30 hod. 

14:00 

Obed 

Vyhodnotenie 

Workshop – praktická časť  

 

Podmienky účasti: 

a) Každý účastník – športovec, tréner alebo doprovod musí byť registrovaným členom 

ŠOS.  

b) Súťaží sa podľa pravidiel ŠOS a SOI. Pravidlá v slovenskom jazyku nájdete: 

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/FLOORBAL-pravidla.pdf 

c) Hrací plán vám dáme na vedomie  podľa počtu prihlásených tímov a to najneskôr 

18.4.2018.  

 Hrací systém:  -  ihrisko musí byť minimálne 20 metrov krát 12 metrov a maximálne 24 metrov krát 

14 metrov a ohraničené mantinelmi so zaoblenými rohmi. Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas 

zápasu, počet striedaní je neobmedzený. Počas zápasu má každé družstvo nárok na 1 time-out, ktorý 

sa označí trojitým signálom a trvá 30 sekúnd. Začne sa ihneď po prerušení hry.  

- riadny zápas bude v trvaní 2x10 minút čistého času 

- medzi zápasmi prestávka 5 min 
- striedanie je neobmedzené kedykoľvek počas hry 
- počet hráčov 4 + 1 

 

Počet  hráčov v mužstve:  7  (max.)  

Výstroj: Každé družstvo musí mať jednotné dresy (postačia rozlišovacie tielka, či klasické 

bavlnené tričká) s číslami (čísla uveďte na súpiske!). Zároveň je na zúčastňujúcom sa 

družstve, aby si zabezpečilo hráčsku výstroj (florbalové hokejky).  

Brankár  – prilba, chrániče, rukavice 

Požiadavka:  hráči môžu hrať iba v teniskách so silikónovou prípadne bielou podrážkou !!!  
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