
                                    [Internal] 

TRENČÍN 
FLOORBALL GAMES 

2022 
MLÁDEŽNÍCKY FLORBALOVÝ TURNAJ  

3.ROČNÍK 
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POZVÁNKA  
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 3.ROČNÍK TRENČÍN 
FLOORBALL GAMES 2022 (#TFG22) DO TRENČÍNA 

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU 
TSK  JAROSLAVA  BAŠKU 
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ORGANIZÁTOR TURNAJA  
ŠK 1.FBC Trenčín 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ  
MESTO TRENČÍN  
KRAJSKÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

     

Mestská športová hala 
Mládežnícka 1 
911 01 Trenčín 
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AGENDA  
Obsah nasledujúcich strán  

5 • Kategórie účastníkov 

6 • Hrací systém a žreb skupín  

7 • Hrací deň a miesto 

8 • Hrací čas podľa kategórií 

9 • Pravidlá a povinnosti 

10 • Ďalšie organizačné informácie 

11 • Ubytovanie 

12 • Strava počas turnaja 

13 • Benefity  

14 • Informácie o prihlásení, platby 

Trenčín Floorball  games 2022   ( #TFG22 )  
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KATEGÓRIE 
ÚČASTNÍKOV 

• Dorastenci - ročníky 2006 / 2007 

• Starší žiaci - 2008 / 2009  

• Mladší žiaci - 2010 / 2011 

 

 

! Vo všetkých kategóriách je povolený štart 
hráča o kategóriu vyššie (t.j. st. žiak v doraste a 
pod.) Výnimky pre štart hráča o kategóriu 
nižšie (t. j. jún / 2005 v doraste a pod.) nie 
sú povolené. 
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HRACÍ SYSTÉM TURNAJA 

ŽREB TURNAJOVÝCH SKUPÍN 

• Mladší žiaci: Hrací hrubý čas 2x15 min. v skupinovej fáze + zápasy 
play off. Semifinále a finále 2 x 20 min. + posledné 2 min. čistý čas. 
Finálny rozpis bude prispôsobený podľa počtu prihlásených tímov. 

• Starší žiaci a Dorastenci: Osem družstiev, ktoré sú rozdelené do 
dvoch skupín + play off. Hrací hrubý čas 2x15 min.  Od semifinále 2 x 
20 min. hrubý čas, posledné 2 min. čistý čas. Finálny rozpis bude 
prispôsobený podľa počtu prihlásených tímov. 

• Vyžrebovanie turnajových skupín určí organizátor ŠK 1. FBC Trenčín 
v rozpise turnajových zápasov. V prípade, ak sa prihlási menší počet 
družstiev, alebo príde na turnaj menší počet prihlásených a 
potvrdených tímov danej kategórie, predpis turnaja bude upravený 
podl'a finálneho počtu prítomných družstiev. Organizátor je 
vyhradený prispôsobiť rozpis tak, aby sa nenarušil program turnaja. 



                                    [Internal] 

HRACÍ DEŇ  

• Hracím dňom turnajových stretnutí pre mladších žiakov sú 
pondelok, utorok a streda (29.-31.8.2022) 

• Hracím dňom turnajových stretnutí pre starších žiakov a 
dorastencov je pondelok, utorok, streda  (29.-31.8.2022) 

 

HRACIE MIESTO  

• Mestská športová hala na Sihoti ul. 
Mládežnícka 1, 911 01, Trenčín  

• GPS súradnice:  
48° 53' 52.079412" N 
18° 2' 48.4635401" E 
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HRACÍ ČAS PODĽA 
KATEGÓRIÍ 

• Mladší žiaci 2 x 15 min. hrubý čas, 2 min. prestávka, 
maximálny čas na jedno stretnutie je 40 minút. 

 

• Starší žiaci 2 x 15 min. hrubý čas, 2 min. prestávka, 
maximálny čas na jedno stretnutie je 40 minút. 

 

• Dorastenci 2 x 15 min. hrubý čas. 2 min. prestávka, 
maximálny čas na jedno stretnutie je 40 minút. Čas sa 
zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom striel'aní, 
time-oute(iba semifinále, finále), zranení, technických 
problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). 
Družstvá nemajú v základnej častí nárok na TimeOut. 
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PRAVIDLÁ A POVINNOSTI 

 

• DRES / VÝSTROJ - Každé družstvo je povinné disponovat' dvomi farebne odlišnými setmi dresov. V prípade, ak sa farby zhodujú, hosťujúce družstvo je 
povinné zmeniť set svojich dresov. 

• SÚPISKA - Finálnu súpisku hráčov za jednotlivé družstvá je dôležité poslat' na e-mail organizátora klub@1fbctrencin.sk najneskôr do 29.08.2022 s 
vyznačením hráčov na výnimku t.j. mladší hráči za staršiu kategóriu. 

o hráč môže v priebehu turnaja štartovať iba za jedno družstvo. Výnimkou je štart hráča iba vo vekových kategóriách za jeden klub, keď hráč nižšej kategórie 
hrá za vyššiu. Následne je však povinnosťou družstva uviesť danú skutočnosť v súpiske oboch družstiev, za ktoré hráč nastúpi (pri mene hráča uviesť 
skratku „V"). Družstvo je na žiadosť rozhodcu povinné predložiť doklad totožnosti (súčasťou, ktorého je fotografia hráča). Akýkol'vek neoprávnený štart 
hráča v zápase bude viesť ku kontumácií v pomere 0:5 a rovnako k vylúčeniu hráča z turnaja. 

 

• ZÁPIS O STRETNUTÍ - Organizátor turnaja vytlačí a zabezpečí pre stolík zapisovatel'ov jednotlivé súpisky družstiev pokiaľ mu budú predložené. 

• DOSTAVENIE SA NA ZÁPAS - Na turnaji nie je z časového hl'adiska možné využit' čakaciu dobu. V prípade, ak sa družstvo nedostaví k zápasu je JURY 
turnaja oprávnená zápas ihned' skontumovať v neprospech družstva, ktoré sa k zápasu nedostavilo. Rozcvičenie pred zápasom nemôže prebiehať na 
ihrisku s výnimkou semifinálových a finálových zápasov.  

 

 

mailto:klub@1fbctrencin.sk
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ĎAĽŠIE ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
 

 

• HODNOTENIE VÝSLEDKOV V SKUPINE  
 
Za víťazstvo v skupine sa družstvu do turnajovej tabul'ky pridel'ujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. 

• URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE – Podľa platných pravidiel florbalu IFF. 

o vyšší počet bodov 
o vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov 
o gólový rozdiel, potom počet strelených a inkasovaných gólov zo vzájomných zápasov 
o gólový rozdiel a následne počet zo všetkých zápasov 
o Los 
 

 

• ZABEZPEČENIE ROZHODCOV  
 
Rozhodcov s platnou licenciou SZFB, ČF zabezpečuje organizátor turnaja, v prípade potreby aj v spolupráci s Komisiou rozhodcov 
SZFB a jej predsedom. 

• PRAVIDLO VYŠŠÍCH TRESTOV  
 
ČK1 predstavuje pre hráča vylúčenie do konca konkrétneho zápasu. ČK2 a ČK3 predstavuje pre hráča vylúčenie do konca 
konkrétneho zápasu. O ďalšom pôsobení hráča, ktorý obdržal ČK2 a ČK3 rozhodne JURY najneskôr do začiatku najbližšieho zápasu, v 
ktorom mal hráč nastúpiť podľa priestupku hráča. 

• ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA - Zabezpečuje organizátor turnaja 

 

• PITNÝ REŽIM PRE ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVA - Zabezpečuje organizátor turnaja 

• MANTINELY a BRÁNKY – SWERING, UNIHOC s certifikáciou IFF! Bránky s rozmerom 160cm x 115cm s certifikáciou IFF. 
• OFICIÁLNA LOPTIČKA - Loptička bielej farby schválená IFF 
• HRACIA PLOCHA  

Mladší žiaci: Rozmer 34 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1)                                                                                                              -                            
Starší žiaci a Dorastenci: Rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1) 

 

• JURY TURNAJA 

       Boris Habánek ,  Miroslav Sága 
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MOŽNOSŤ 
UBYTOVANIA Klub ŠK 1.FBC Trenčín  

Organizátor ponúka aj ubytovanie v okolí u partnerských 
penziónov a hotelov (Penzión Na Sihoti, Penzión ACCOM, 
Hotel Magnus****, Grand Hotel****). V prípade záujmu 
kontaktujte organizátora najneskôr do 31.7.2022.  
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STRAVA POČAS TURNAJA V HALE 

V prípade záujmu ponúka organizátor s partnerskými reštauráciami možnost' 
zabezpečit' raňajky, obedy a večere so štandardným reštauračným výdajom 
bez obmedzenia (na taniere, nie do plastových nádob) pre všetkých 
účastníkov TFG 22. Cena na osobu: Raňajky 5 €, Obed 7 €, Večera 6 €, Cena 
celkom: 18 EUR/ osoba plná penzia „R-O-V" vrátane pitného režimu. Strava 
bude poskytnutá priamo v objekte prevádzky Mestskej športovej haly v 
Trenčíne.  

Objednávky s finálnymi počtami a vašimi požiadavkami posielajte nám 
výhradne na adresu: office@1fbctrencin.sk najneskôr do 19.8.2022. V nutnom 
prípade volajte +421 910 500 000 (p. Sága),+ 421 903 993 399 (p.Habánek), 
alebo +421 911 341 222 (p. Bičan), najneskôr 7 dní pred turnajom, t.j. do 
pondelka 22. 8. 2022 do 12:00 hod., aby sme dokázali včas zabezpečit' a 
splnit' vaše požiadavky. V utorok 23.8.2022 po 14:00 hod. od nás z klubu 
odchádzajú požiadavky na zabezpečenie stravy.  
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BENEFITY 

• Vyhodnotenie všetkých tímov 

• Ocenenie 1-3 miesta, medaile, poháre, ceny 

• Vyhlasovanie ALL STAR TEAM - Vyhlasuje organizátor turnaja 
počas vyhodnotenia v kategórii Starší žiaci a Dorastenci po finálovom 
zápase dorastencov v zložení jeden brankár, dvaja obrancovia a traja 
útočníci. V kategórii Mladší žiaci organizátor vyhlasuje Allstars Team 
počas vyhodnotenia (po poslednom zápase v nedeľu) v rovnakom 
zložení. Odmeny pre Allstars Team turnaja zabezpečuje organizátor. 

 

• TURNAJOVÉ TRIČKO - Na turnaji bude možné zakúpenie 
turnajového trička (na prednej strane logo turnaja, na zadnej strane 
zoznam účastníkov turnaja). Cena trička v predpredaji predstavuje 10 
€. Pokial' máte záujem o tričko, prosím, pošlite nám požadovaný počet 
tričiek  (kusov) + jednotlivé vel'kosti najneskôr do 5.8.2022.  

• LIVE STREAM 

• LED OBRAZOVKA 

• SVETELNÁ ŠOU 
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INFORMÁCIE O 
PRIHLÁSENÍ  

V PRÍPADE ZÁUJMU KLIKNITE NA: PRIHLÁŠKU TU, 
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE NA STRÁNKE: 
WWW.1FBCTRENCIN.SK 

INFORMÁCIE O PLATBÁCH 
Všetky platby sa uhrádzajú na bankový účet IBAN:  
SK43 1100 0000 0026 5577 6116 

Každý klub po zaslaní prihlášky a potvrdení registrácie 
dostane ID číslo klubu, ktoré bude súčasťou variabilného 
symbolu(VS). Váš VS sa skladá: KATEGÓRIA(16,14,12), KÓD 
ŠTARTOVNÉ (10) + ID KLUBU. Organizátor vám pošle 
finálny predpis aj so správnym VS na úhradu.  

Napr. VS: 161001 platba za (dorastenci, štartovné, ID klubu).   

Štartovné za kategóriu na turnaj je 150 €.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBVMXpXTx5qpv_Z8xSFUeGNZ6XMCaRAfagxerMBzuPxtg7Rg/viewform?usp=sf_link
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