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Okresní rada Louny AŠSK ČR a DDM Žatec 

PROPOZICE 
OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU 

 

Základních škol ve školním roce 2021/2022 

kategorie IV. dívky 
 

místo: ZŠ Louny, Přemyslovců 2209  

23.11. 2021 

 

 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Adresa sportovní kanceláře: Miroslav Ekrt, ZŠ Louny, Přemyslovců 2209, Louny, telefon , 415 67 22 

13, e-mail: ekrt.mira@seznam.cz 

2. Pořadatel: DDM Žatec a ŠSK  AŠSK ČR při ZŠ Přemyslovců Louny 

3. Termín konání: 23. listopadu  2021 

zahájení v 8.30 hodin 

4. Místo konání: ZŠ Louny, Přemyslovců 2209  

5. Účastníci: Žáci ZŠ. Z každé školy startuje v dané kategorii 1 družstvo dívek. 

Družstva jsou maximálně 12tičlenná a každé družstvo vede 1 vedoucí 

6. Kategorie: kategorie IV., starší žákyně, 8. a 9. třída + příslušné ročníky gymnázia  

ročník narození 2006,2007, 2008  

v kategorii mohou startovat pouze: 

− žákyně příslušného ročníku 

− žákyně uvedeného ročníku narození 

− obě tyto podmínky musí být splněny současně! 

7. Organizační výbor: − ředitel soutěže:  Mgr. Vlastimil Hubert 

− vedoucí soutěže:  Mgr. Miroslav Ekrt 

− hlavní rozhodčí:  

8. Přihlášky: Do 18.11. 2021 e-mailem  nebo telefonicky. 

V přihlášce uveďte kategorii (D), název školy s přesnou adresou, jméno 

vedoucího, telefon, e-mailovou adresu. 

 

9. Účastnický poplatek: Členové AŠSK 200Kč, ostatní 500Kč 

10. Prezence: 
−       od 8,00 do 8,30 hodin na ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 

− vedoucí družstva odevzdá soupisku družstva potvrzenou ředitelem 

školy 

11. Technická porada:    8,20 hodin, účast vedoucích družstev je povinná 
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12. Úhrada: Ceny a dopravu  hradí DDM Žatec 

  

13. Podmínky: Po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěny proti úrazům a 

krádeži. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu 

konání soutěže vysílající škola 

! Covid opatření ! – potřeba provedení testů + musíme 

dodržet aktuální opatření ke dni konání 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

14. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou 

startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce 

potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí 

družstva. Žáci nejsou pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. 

Závodníci mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny a občanské průkazy 

15. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různých barev s čísly a míč  

16. Protesty: Protest je možné podávat do 30 minut po vyvěšení výsledků v písemné 

podobě  hlavnímu rozhodčímu s vkladem  300. -  Kč, který v případě 

zamítnutí propadá pořadateli. Protesty bude řešit soutěžní komise. 

17. Soutěžní komise: − vedoucí soutěže:  

− hlavní rozhodčí:  

− zástupce účastníků 

18. Míče: Oficiální hrací míče jsou míče značky Gala, vel. 7. Zajišťuje pořadatel 

19. Předpis: Soutěží se dle pravidel ČFbU platných od 1. 7. 2014 a následující 

upřesnění: 

počet hráčů 5 (4 + 1) 

O pořadí rozhoduje:  

a) dosažený počet bodů (výhra 3b., remíza 1b., prohra 0b.)  

b) vzájemné utkání 

c) bodový rozdíl 

 

20. Systém hry: 
Bude určeno podle počtu družstev  

21. Postup: 
Vítězné družstvo postupuje do krajského kola 

 

 

 

Mgr. Miroslav Ekrt Mgr. Vlastimil Hubert 

vedoucí soutěže ředitel soutěže 
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Okresní rada Louny AŠSK ČR a DDM Žatec 

PROPOZICE 
OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU 

 

Základních škol ve školním roce 2021/2022 

kategorie III. dívky 
 

místo: ZŠ Louny, Přemyslovců 2209  

23.11. 2021 

 

 
 

C. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

22. Adresa sportovní kanceláře: Miroslav Ekrt, ZŠ Louny, Přemyslovců 2209, Louny, telefon , 415 67 22 

13, e-mail: ekrt.mira@seznam.cz 

23. Pořadatel: DDM Žatec a ŠSK  AŠSK ČR při ZŠ Přemyslovců Louny 

24. Termín konání: 23. listopadu  2021 

zahájení v 8.30 hodin 

25. Místo konání: ZŠ Louny, Přemyslovců 2209  

26. Účastníci: Žáci ZŠ. Z každé školy startuje v dané kategorii 1 družstvo dívek. 

Družstva jsou maximálně 12tičlenná a každé družstvo vede 1 vedoucí 

27. Kategorie: kategorie III., mladší žákyně, 6. a 7. třída + příslušné ročníky gymnázia  

ročník narození  2010,2009,2008,  

v kategorii mohou startovat pouze: 

− žákyně příslušného ročníku 

− žákyně uvedeného ročníku narození 

− obě tyto podmínky musí být splněny současně! 

28. Organizační výbor: − ředitel soutěže:  Mgr. Vlastimil Hubert 

− vedoucí soutěže:  Mgr. Miroslav Ekrt 

− hlavní rozhodčí:  

29. Přihlášky: Do 18.11. 2021 e-mailem  nebo telefonicky. 

V přihlášce uveďte kategorii (D), název školy s přesnou adresou, jméno 

vedoucího, telefon, e-mailovou adresu. 

 

30. Účastnický poplatek: Členové AŠSK 200Kč, ostatní 500Kč 

31. Prezence: 
−       od 8,00 do 8,30 hodin na ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 

− vedoucí družstva odevzdá soupisku družstva potvrzenou ředitelem 

školy 

32. Technická porada:    8,20 hodin, účast vedoucích družstev je povinná 

mailto:ekrt.mira@seznam.cz
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33. Úhrada: Ceny a dopravu hradí DDM Žatec 

  

34. Podmínky: Po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěny proti úrazům a 

krádeži. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu 

konání soutěže vysílající škola 

! Covid opatření ! – potřeba provedení testů + musíme 

dodržet aktuální opatření ke dni konání 

D. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

35. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou 

startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce 

potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí 

družstva. Žáci nejsou pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. 

Závodníci mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny a občanské průkazy 

36. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různých barev s čísly a míč  

37. Protesty: Protest je možné podávat do 30 minut po vyvěšení výsledků v písemné 

podobě  hlavnímu rozhodčímu s vkladem  300. -  Kč, který v případě 

zamítnutí propadá pořadateli. Protesty bude řešit soutěžní komise. 

38. Soutěžní komise: − vedoucí soutěže:  

− hlavní rozhodčí:  

− zástupce účastníků 

39. Míče: Oficiální hrací míče jsou míče značky Gala, vel. 7. Zajišťuje pořadatel 

40. Předpis: Soutěží se dle pravidel ČFbU platných od 1. 7. 2014 a následující 

upřesnění: 

počet hráčů 5 (4 + 1) 

O pořadí rozhoduje:  

d) dosažený počet bodů (výhra 3b., remíza 1b., prohra 0b.)  

e) vzájemné utkání 

f) bodový rozdíl 

 

41. Systém hry: 
Bude určeno podle počtu družstev  

42. Postup: 
Vítězné družstvo postupuje do krajského kola 

 

 

 

Mgr. Miroslav Ekrt Mgr. Vlastimil Hubert 

vedoucí soutěže ředitel soutěže 
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