Floorball zveza Slovenije objavlja

RAZPIS
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državnih prvenstev in pokala Slovenije v
floorballu
za sezono 2020/2021

Izvršni odbor Floorball zveze Slovenije skladno s sklepom na seji dne 4.6.2019 objavlja razpis
državnih prvenstev in pokala v floorballu za sezono 2020/2021. Predmet razpisa so državna
prvenstva in pokal Slovenije v floorballu za sezono 2020/2021.
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RAZPISANA TEKMOVANJA:
1. Slovenska floorball liga – 1. SFL
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v 1. SFL vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v 1.SFL:

 Igra se veliki floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
 Tekmovanje bo razdeljeno na več delov. V prvem delu, po dve do štiri krožnem sistemu,
bodo med seboj igrale ekipe, ki ne nastopajo v IFL. V drugem delu se ligi pridružijo tudi
ekipe iz IFL. Število ekip, ki bo napredovalo v drugi del, je odvisno od števila prijavljenih
ekip in koledarja.
 Končnica za prvaka bo potekala v F4 formatu ali pa se bo polfinale igralo na na dve (2)
zmagi, finale in za 3. mesto pa na 1 zmago.
 V 1. SFL je dovoljen nastop tekmovalcem letnika 2005 in starejšim.
Predviden začetek 1. SFL je 17. oktobra 2020.

Državno prvenstvo v malem floorballu
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V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v državnem prvenstvu v malem floorballu vsa
športna društva, ki so člani FZS in športne ekipe, ki se obvežejo, da bodo v sezoni
2020/2021 postali člani FZS.
Sistem tekmovanja v državnem prvenstvu v malem floorballu:

 Igra se mali floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
 Igra se enokrožni ali dvokrožni sistem po turnirskem principu
 Končnica se igra v primeru pet (5) ali več prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve
štiri (4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Končnica: odigra se finalni turnir: v polfinalu se 1. ekipa pomeri s 4., 2. pa s 3. uvrščeno,
poraženca nato igrata za končno 3. mesto, zmagovalca igrata finale.
 v državnem prvenstvu v malem floorballu je dovoljen nastop tekmovalcem in
tekmovalkam letnika 2005 in starejšim.
 v državnem prvenstvu v malem floorballu so lahko v posamezni ekipi prijavljeni 3
igralci/igralke, ki nastopajo v 1. SFL ali 1. ŽSFL in niso bili člani moških reprezentanc v
zadnjih dveh letih.
Predviden začetek državnega prvenstva v malem floorballu je 17. oktobra 2020.
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1. Ženska slovenska floorball liga – ŽSFL
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v 1. ŽSFL vsa športna društva, ki so člani FZS.
Sistem tekmovanja v 1. ŽSFL :

 Igra se veliki floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
 Igra se večkrožni sistem, oziroma odvisno od števila prijavljenih ekip.
 Končnica se igra v primeru vsaj štirih (4) prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve štiri
(4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Končnica: za 3. mesto se igrata dve (2) tekmi, in sicer med 3. in 4. uvrščeno ekipo po
rednem delu, finale se igra na dve (2) zmagi, igrata ga prvi dve uvrščeni ekipi po rednem
delu tekmovanja.
 V 1. ŽSFL je dovoljen nastop tekmovalkam letnika 2005 in starejšim.
Predviden začetek 1. ŽSFL je v mesecu novembru 2020.

Pokal Slovenije za ženske
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v pokalnem tekmovanju za ženske vsa
športna društva, ki so člani FZS in športne ekipe, ki se obvežejo, da bodo v sezoni
2020/2021 postali člani FZS.
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Igra se mali floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
Igra se turnirski sistem na izpadanje, odvisen od števila prijavljenih ekip.
V pokalnem tekmovanju je dovoljen nastop tekmovalkam letnika 2005 in starejšim.
Pokalno tekmovanje bo izvedeno v primeru vsaj petih (5) prijavljenih ekip
Predviden začetek Pokala za ženske je v mesecu decembru 2020.

Državno prvenstvo U19
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v DP U19 vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v DP U19:

 Igra se veliki floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
 Igra se dvokrožni, trikrožni ali štirikrožni sistem, odvisno od števila prijavljenih ekip.
 Končnica se igra v primeru več kot štirih (4) prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve
štiri (4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Končnica: polfinale se igra na dve (2) zmagi, za 3. mesto se igrata dve (2) tekmi, finale se
igra na dve (2) zmagi.
 V DP U19 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2001 do 2006 ter tekmovalke rojene
2000 do 2006.
Predviden začetek DP U19 je v mesecu oktobru 2020.
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Državno prvenstvo U16
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v DP U16 vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v DP U16:






Igra se mali floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
Tekmovanje poteka po turnirskem principu.
Igra se dvokrožni ali trikrožni sistem, odvisno od števila prijavljenih ekip.
Končnica se igra v primeru več kot štirih prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve štiri
(4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Končnica: polfinale, tekma za 3. mesto in finale se igrajo na eno zmago.
 V DP U16 lahko nastopajo igralci rojeni leta 2004 do 2008 ter igralke rojene leta 2003 do
2008.
Predviden začetek DP U16 je konec meseca oktobra 2020.

Pokal Slovenije za kategorijo U16
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v pokalnem tekmovanju za kategorijo U16
vsa športna društva, ki so člani FZS in ki hkrati nastopajo v državnem prvenstvu U16.
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 Igra se veliki floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021 z
upoštevanjem skrajšanega tekmovalnega časa.
 Igra se turnirski sistem na izpadanje, odvisen od števila prijavljenih ekip.
 V pokalnem tekmovanju je dovoljen nastop igralcem rojenim leta 2004 do 2008 in
igralkam rojenim leta 2003 do 2008.
 Pokalno tekmovanje bo izvedeno v primeru vsaj štirih (4) prijavljenih ekip.
Predvidena izvedba Pokala Slovenije za kategorijo U16 je v okviru enega meseca po
zaključku državnega prvenstva sezone 2020/2021.

Državno prvenstvo U13
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v DP U13 vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v DP U13:






Igra se mali floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
Tekmovanje poteka po turnirskem principu.
Igra se dvokrožni ali trikrožni sistem, odvisno od števila prijavljenih ekip.
Končnica se igra v primeru več kot štirih prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve štiri
(4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Polfinale, tekma za 3. mesto in finale se igrajo na eno zmago.
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 V DP U13 lahko nastopajo igralci rojeni leta 2007 do 2010 ter igralke rojene leta 2006 do
2010.
Predviden začetek DP U13 je konec meseca oktobra 2020.

Državno prvenstvo U11
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v DP U11 vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v DP U11:






Igra se mini floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
Tekmovanje poteka po turnirskem principu.
Igra se dvokrožni ali trikrožni sistem, odvisno od števila prijavljenih ekip.
Končnica se igra v primeru več kot štirih prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve štiri
(4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Polfinale, tekma za 3. mesto in finale se igrajo na eno zmago.
 V DP U11 lahko nastopajo igralci rojeni leta 2009 in mlajši ter igralke rojene leta 2008 in
mlajše.
Predviden začetek DP U11 je konec meseca oktobra 2020.
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Državno prvenstvo U9
V sezoni 2020/2021 imajo pravico nastopa v DP U9 vsa športna društva, ki so člani FZS
Sistem tekmovanja v DP U9:






Igra se mini floorball po pravilih FZS in skladno s propozicijami za sezono 2020/2021.
Tekmovanje poteka po turnirskem principu.
Igra se dvokrožni ali trikrožni sistem, odvisno od števila prijavljenih ekip.
Končnica se igra v primeru več kot štirih prijavljenih ekip. V končnico se uvrstijo prve štiri
(4) ekipe po rednem delu tekmovanja.
 Polfinale, tekma za 3. mesto in finale se igrajo na eno zmago.
 V DP U9 lahko nastopajo igralci rojeni leta 2011 in mlajši ter igralke rojene leta 2010 in
mlajše.
Predviden začetek DP U9 je konec meseca oktobra 2020.

FZS si pridržuje pravico naknadno spremeniti sistem tekmovanj, v kolikor je to v
širšem interesu floorballa.
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ROKI ZA PRIJAVO:







Rok za prijavo ekip v 1. SFL je 13. 9. 2020
Rok za prijavo ekip v DP v malem floorballu je 13. 9. 2020
Rok za prijavo ekip v 1. ŽSFL je 13. 9. 2020
Rok za prijavo ekip v Pokalu Slovenije za ženske je 30. 10. 2020
Rok za prijavo ekip v mladinskih tekmovanjih je 27. 9. 2020
Rok za prijavo ekip v Pokalu Slovenije za kategorijo U16 je 28.02.2021.







Rok za prijavo tekmovalcev v 1. SFL je 13.9.2020
Rok za prijavo tekmovalcev v DP v malem floorballu je 13.9.2020
Rok za prijavo tekmovalk v 1. ŽSFL je 13.9.2020
Rok za prijavo tekmovalk v Pokalu Slovenije za ženske je 30.10.2020
Rok za prijavo tekmovalk in tekmovalcev v mladinskih tekmovanjih je 27.9.2020.
Na razpis se prijavite preko spletnega obrazca, ki je dostopen na naslednji povezavi:
https://goo.gl/forms/qOUQuQxpbiQj6vXp1
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FINANČNE OBVEZNOSTI IN NAGRADE
1. Slovenska floorball liga

 štartnina 250 €
 licenca za igralca 25 €
 prestop igralca se obračuna na podlagi Registracijskega pravilnika
Državno prvenstvo v malem floorballu

 štartnina 200 €
 licenca za igralca 10 €
 prestop igralca se obračuna na podlagi Registracijskega pravilnika
1. Ženska floorball liga

 štartnina 150 €
 licenca za igralko 10 €
 prestop igralke se obračunava na podlagi Registracijskega pravilnika
Pokal Slovenije za ženske
 štartnina 100 €
DP U19

 štartnina 150 €
 licenca za igralca/igralko 10 €
7 prestop igralca/igralke se obračunava na podlagi Registracijskega pravilnika
DP U16, U13, U11 in U9

 štartnina 150 € za ekipo
Pokal Slovenije za kategorijo U16
 štartnina 50 €
Obveznosti za vsa tekmovanja morajo biti poravnane z datumom valute na računu.

Nagrade:
 ekipe, uvrščene na prva tri mesta v vseh razpisanih tekmovanjih, bodo nagrajene s
pokalom.
 tekmovalke in tekmovalci ekip, uvrščene na prva tri mesta v vseh razpisanih
tekmovanjih, bodo nagrajeni z medaljami.
 najboljši tekmovalke in tekmovalci bodo nagrajeni z individualnimi nagradami
 v določenih tekmovanjih bodo klubi z najvišjim točkovnim izkupičkom v marketinškem
delu denarno nagrajeni skladno s pravilnikom o marketinškem nagrajevanju.
Poljane nad Škofjo Loko, 16.6.2020
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