PROPOZICE - Pražská středoškolská florbalová soutěž – 23.ročník
2017/2018
Již po třiadvacáté vyběhnou na palubovku sportovní haly na
Děkance chlapecké i dívčí florbalové týmy v rámci nového
ročníku Florbalové ligy středních škol. Soutěže, která je
oblíbená mezi studenty několika desítek pražských škol.
Studenti během sezóny odehrají napínavé zápasy, jak v
základních skupinách, tak v play – off. Hracími dny jsou vždy
úterky a pátky, hraje se v hale Děkanka nedaleko stanice
metra Pražské povstání.
Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou zapojit žáky do sportovní
soutěže v nastávající sezóně 2017-2018. Pokud jste se
středoškolské ligy zúčastnili v letech minulých, doufám, že
navážete na své úspěchy a nebo, že vytvoříte úspěchy nové.
Pokud ne, máte šanci tak učinit a rozšířit možnosti aktivního
sportování mnoha z Vašich studentů.
Celá soutěž se odehraje ve sportovní hale Děkanka (ul. Děkanská vinice I., Praha 4, cca 3min
chůze od stanice metra Pražského povstání – směr Kavčí hory, Česká televize. Začátek soutěže je
plánován na polovinu října, konec do začátku května.
Pro 23. ročník jsou vypsány tyto kategorie:
CHLAPCI
Tato kategorie se vztahuje na studenty, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku a jsou
studenty denního studia dané střední školy. Při účasti středních odborných učilišť je rovněž povolen
start studentům maturitní nástavby, kteří v roce 2017 dovrší věk 21 let a méně. Student musí nosit
na každý zápas nějaký průkaz totožnosti s fotografií (OP, tramvajenka, studentský průkaz). Důvodem
je zamezit tzv. černým startům, které se občas objevují. Zjistí-li pořadatel, že tým nastoupil s
hráčem, který není studentem dané školy, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře. Při
opakovaném porušení tohoto pravidla bude tým ze soutěže vyloučen bez nároku na vrácení
startovného.
DÍVKY
Tato kategorie se vztahuje na studentky, které ukončily základní devítiletou školní docházku a jsou
studentkami denního studia dané střední školy. Při účastí středních odborných učilišť je rovněž
povolen start studentkám maturitní nástavby, které v roce 2017 dovrší věk 21 let a méně. Studentka
musí nosit na každý zápas nějaký průkaz totožnosti s fotografií (OP, tramvajenka, studentský
průkaz). Důvodem je zamezit tzv. černým startům, které se občas objevují. Zjistí-li pořadatel, že
tým nastoupil s hráčkou, která není studentkou dané školy, bude zápas kontumován ve prospěch
soupeře. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude tým ze soutěže vyloučen bez nároku na
vrácení startovného.
ŽÁCI
Tato kategorie se vztahuje na žáky základních škol nebo studenty víceletých gymnázií. Horní věková
hranice je zde omezena. Startovat mohou pouze žáci narozeni 1.8. 1999 a mladší.
V letošním ročníku jsme se rozhodli podpořit účastníky, kteří chtějí do soutěže přihlásit více týmů.
Jedná se o takzvané „balíčky“.
Dva týmy chlapců z jedné školy: 7.500,Chlapci a dívky: 7.000,Chlapci a žáci: 7.000,Chlapci + dívky + žáci: 9.000,-

Pravidelným hracím dnem soutěže bude úterý a pátek (7,30 – 14,30). Pořadatel soutěže zajišťuje
čtyři nebo pět hracích dní (nejlepší týmy hrají navíc finálový den) a minimálně 7 zápasů v hrací
době 3×13 min nebo 2×20 min. Hrací systém záleží na počtu přihlášených týmů. Startovné je
stanoveno na výši: 4200,- Kč chlapci, 3500,- Kč dívky, 3500,-Kč žáci. Účastníci Florbalová ligy
středních škol se zúčastní maximálně 6-7 hracích dnů/rok.
Důležité: Díky špatným zkušenostem s vandalismem některých studentů je bezpodmínečně nutné,
aby škola zajistila týmu dozor odpovědnou osobou během hracího dne v hale na Děkance. Je jasné,
že časté uvolňování jednotlivých vyučujících je náročné pro chod školy, proto může být školou
vyslán i jiný pracovník starší 18ti let.
Přihlásit se můžete telefonicky, nebo e-mailem na uvedené kontakty.
Marek Vedral
Děkanská vinice I. 5 / 987
Praha 4 140 00
tel.: +420 775 416 022
email : marek@dekanka.com

