
 

Številka: 6713-3/2018-13 

Datum: 02.10.2018 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v floorballu za mlajše 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 2018-2019«. 

 

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 03.10. (od 15.00) do 15.10.2018 (do 24.00). 

 

Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov, nadaljnje informacije 

posredujete izvajalcu: 
Floorball klub Olimpija Ljubljana  
Brilejeva 22, Ljubljana 
tel: 041 223 783 
e-pošta: teja.fbkolimpija@gmail.com  

 

 
 

 

  

 

http://www.timingljubljana.si/
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
mailto:teja.fbkolimpija@gmail.com


 

 

FLOORBALL 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Floorball klub Olimpija Ljubljana, Brilejeva 22, Ljubljana  
gsm: 040 883 893 
e-pošta: info@fbkolimpija.si  
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje za mlajše učence in učenke bo oktobra in novembra 2018, za starejše januarja in 
februarja 2019. 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 2004 in mlajši, 

       - mlajši učenci in učenke letnik 2006 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), 
- ekipa naj šteje vsaj 10 igralcev-alk,  
- tekma se ne more pričeti/igrati, če na igrišču ni prisotnih vsaj 8 igralcev-alk, 
- v prvi tretjini igra 4 (ali več) igralcev-alk, v drugi tretjini pa obvezno drugih 4 (ali več)   
  igralcev-alk, v zadnji tretjini in v podaljških igra poljubna peterka brez omejitev v 
menjavah,    
- če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre (poškodba ali    
  izključitev), lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini, 
- odmor med 1. in 2. tretjino je 2 minuti, med 2. in 3. tretjino pa 5 minut, 
- ekipi zamenjata strani po drugi tretjini, 
- igralni čas je 3 x 7 minut, 
- ura je tekoča, razen zadnjih treh minut zadnje tretjine, ko se ustavlja ob vsaki prekinitvi, 
- izključitev ob prekršku traja 1 min., 
- 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. 
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