
 

 
      

PROPOZICE  FLORBAL  
      

          Asociace školních sportovních klubů ČR 
a  ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod  

 

pořádají 
 

 

Mezinárodní utkání Česká republika x Slovensko  
 

kategorie ZŠ starší žáci - chlapci, děvčata 
 
 

   Uherský Brod  středa 25. 9. 2019 
 
 
 



 

 
 

 
Pořadatel:  Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s OR AŠSK Uh. 

Hradiště a ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod 
   
Místo a datum: Středa 25.9. 2019  Sportovní hala Za Sokolovnou Uherský Brod    
 
Účastníci – kategorie: Startují vítězná družstva z národních školních soutěží (nebo nominovaná 

družstva) v kategoriích: starší žáci, žákyně  
 Družstvo musí být sestaveno z žáků jedné školy (max 15 + 2 vedoucí). 

Soupisku potvrzenou ředitelem školy dodat u prezentace. 
 
Náklady akce: Pořadatel (AŠSK) hradí náklady spojené s organizací akce a se 

stravováním všech účastníků. Vysílající organizace (SAŠŠ, AŠSK) přispívají 
na dopravu svým družstvům. 

 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje, v případě potřeby si hradí účastníci  
 
Stravování: oběd v restauraci Sokolovna u haly a balíček na cestu, pitný režim zajištěn  
 
Ceny: Vítězné družstvo z každé kategorie získá titul (diplom) Mezinárodní mistr 

ZŠ Československa + pohár, poražená družstva obdrží diplom a pohár. 
Všichni hráči obdrží účastnické medaile 

  
Putovní pohár:             získá ta organizace  školního sportu (SAŠŠ, AŠSK ),  která získá ze dvou  

zápasů více bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje skóre. 
                                   
Sportovně-technické  
podmínky:  Hraje se podle platných pravidel florbalu, utkání řídí kvalifikovaní 

rozhodčí florbalu.  
                                        Hrací doba 3 x 15 minut hrubý čas, poslední 2 minuty zápasu čas 
                                        čistý. Další podrobnosti budou dohodnuty na technické poradě. 
    Součástí akce budou i dovednostní soutěže jednotlivců o ceny. 

 
Pojištění:              Účastníci startují na vlastní  - individuální pojištění. Každý účastník musí 

mít s sebou kartu pojištěnce. Za bezpečnost a zdravotní způsobilost 
účastníků odpovídá vysílající škola, za dodržení organizačních pokynů 
pořadatele odpovídá pověřený pedagog vysílající školy. 

 
Potvrzení účasti: do 10. 9. 2019 emailem na mostek@zsvin.cz,  
            
    
      Mgr. Zdeněk Moštěk          
                           ředitel ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 

 předseda OR AŠSK UH a 1.AC UB florbal 
kontakt: 572634322, 603335689, mostek@zsvin.cz 

 
  Obed priebežne   
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