Številka: 671-126/2014-27
Datum: 6. 1. 2015
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v floorballu za starejše učence in
učenke
Tekmovanje bo potekalo v dvoranah osnovnih šol Ljubljane.
Prve tekme se bodo pričele po zaključku prijav.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke, šolsko leto 2014-2015«.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od 7. 1. (od 15.00) do 19. 1. 2015 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov, nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:

Floorball klub Olimpija
Malgajeva 5, Ljubljana
tel: 051 231 407 (Miran Likar)
e-pošta: sola@fbkolimpija.si, miran.likar@gmail.com

FLOORBALL
1. IZVAJALEC
Floorball klub Olimpija Ljubljana, Malgajeva 5, Ljubljana - Šmartno
gsm: 041 749 197
e-pošta: miha.bencina@gmail.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje za najmlajše učence in učenke bo oktobra in novembra 2014, za starejše
januarja in februarja 2015, za mlajše marca in aprila 2015. Sistem tekmovanja bomo določili
po končanih prijavah.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Kategorije: - starejši učenci in učenke letnik 2000 in mlajši,
- mlajši učenci in učenke letnik 2002 in mlajši,
- najmlajši učenci in učenke letnik 2004 in mlajši,
- igra se po pravilih FZS in IFF ter določilih tega razpisa,
- tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu,
- na igrišču so po 4 igralci iz vsake ekipe,
- v vsaki ekipi ima eden od igralcev vlogo vratarja,
- razen vratarja, nihče od preostalih igralcev obeh ekip ne sme vstopiti v mali vratarski
prostor pred golom (2 m x 1 m),
- igralni čas je 2 x 10 minut z 2 minutama odmora,
- ura je tekoča, razen zadnjih treh minut drugega polčasa, ko se ustavlja ob vsaki prekinitvi,
- v drugem polčasu ekipi zamenjata strani,
- izključitev ob prekršku traja 1 min.,
- ekipo sestavlja do 15 igralcev,
- ekipe so lahko mešane; fantje in dekleta,
- igrati se mora z žogico in palicami, ki so odobrene s strani IFF.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe v prvi ligi prejmejo pokale, igralci medalje.
Pri najmlajših učenkah in učencih prejmejo vse ekipe priznanje za sodelovanje.

