PROPOZICIJE SLOVENSKIH MLADINSKIH TEKMOVANJ V FLOORBALLU
TEKMOVALNA SEZONA 2021/2022

I. Splošne določbe
1. člen
S temi propozicijami se določa način tekmovanja slovenskih mladinskih tekmovanj v
floorballu za tekmovalno sezono 2021/2022, ki traja od 1. 11. 2021 do najkasneje
31. 8. 2022.
2. člen
Tekmovanja vodi Floorball zveza Slovenije (v nadaljevanju FZS), oziroma koordinator
tekmovanj FZS (primoz.drnovsek@gmail.com) ali pooblaščeni vodja posameznega
tekmovanja.
Vodja vseh mladinskih tekmovanj je Roland Brajič.

II. Sistem tekmovanja
3. člen
LIGA U19
Redni del:
Sistem v rednem delu je štiri-krožni po ligaškem principu, veliki floorball. Tekme se
igrajo 3 x 20 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru
izenačenega rezultata na posameznih tekmah v rednem delu se najprej odigra
podaljšek 1 x 5 minut do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije
kazenskih strelov. V primeru da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo
odloči posamično izmenično izvajanje kazenskih strelov.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za zmago po podaljšku ali kazenskih
strelih 2 točki, za poraz po podaljšku ali kazenskih strelih 1 točko in za poraz po
rednem delu 0 točk.
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Vrstni red po koncu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V primeru
enakega števila točk odločajo o vrstnem redu izidi medsebojnih srečanj po naslednjem
kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
Končnica se ne odigra. Zmagovalec po rednem delu osvoji naslov državnega prvaka v
floorballu v kategoriji U19.

LIGA U16
Redni del:
Sistem v rednem delu je tri-krožni po turnirskem principu, mali floorball. Tekme se
igrajo 3 x 10 minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah, dosegu
zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na posameznih
tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
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Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Tekmi za 3. mesto in za 1. mesto se igrata na eno zmago.
Polfinalni tekmi, za 3. mesto in 1. mesto se igrajo 3 x 10 minut v realnem času, z
ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra
podaljšek 1 x 5 minut do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen, sledijo tri (3) serije
kazenskih strelov. V primeru, da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo
odloči posamično izmenično izvajanje kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U16.

LIGA U13
Redni del:
Sistem v rednem delu je šest-rožni po turnirskem principu, mali floorball. Tekme se
igrajo 3 x 10 minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah, dosegu
zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na posameznih
tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
Končnica:
V končnico se uvrstijo štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.

Floorball zveza Slovenije | Podlubnik 1c | 4220 Škofja Loka | info@floorballzveza.si
Davčna številka: 40938115 | Matična številka: 1132814000
Transakcijski račun odprt pri SKB, d.d.: SI56 0312 8108 6424 627

3/8

- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Tekmi za 3. mesto in 1. mesto se igrata na eno zmago.
Polfinalni tekmi, za 3. mesto in 1. mesto se igrajo 3 x 10 minut v realnem času, z
ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra
podaljšek 1 x 5 minut do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije
kazenskih strelov. V primeru da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo
odloči posamično izmenično izvajanje kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U13.

LIGA U11
Redni del:
Sistem v rednem delu je tri-krožni po turnirskem principu, mini floorball. Tekme se
igrajo 2 x 15 minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah, dosegu
zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na posameznih
tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Tekmi za 3. mesto in za 1. mesto se igrata na eno zmago.
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Polfinalni tekmi, za 3. mesto in za 1. mesto se igrajo 2 x 15 minut v realnem času, z
ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra
podaljšek 1 x 5 minut do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije
kazenskih strelov. V primeru da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo
odloči posamično izmenično izvajanje kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U11.

LIGA U9
Redni del:
Sistem v rednem delu je šest-krožni po turnirskem principu, mini floorball. Tekme se
igrajo 2 x 15 minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah, dosegu
zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na posameznih
tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Tekmi za 3. mesto in za 1. mesto se igrata na eno zmago.
Polfinalni tekmi, za 3. mesto in za 1. mesto se igrajo 2 x 15 minut v realnem času, z
ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra
podaljšek 1 x 5 minut do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije
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kazenskih strelov. V primeru da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo
odloči posamično izmenično izvajanje kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U9.
4. člen
Pred vsako tekmo v ligi U19 mora biti ekipama na voljo minimalno 25 minut časa za
ogrevanje tekmovalcev na igrišču.
Odmor med tretjinami traja natančno 5 minut.
Odmor v času tekme (time-out) je določen s Pravili floorball igre FZS.
Domača ekipa pred začetkom tekme izbere stran igrišča. Ekipi zaradi ukrepov za
omejitev širjenja COVID med tretjinami NE zamenjata strani igrišča. Ekipi zamenjata
strani le v primeru, če na igrišče sije sonce ali če karkoli drugega moti tekmovalce le
na eni strani igrišča. O menjavi strani v teh primerih odločita sodnika v posvetovanju s
kapetanoma ekip.
5. člen
Pred vsako tekmo v ligah U16, U13, U11, U9 mora biti ekipama na voljo 3 minute časa
za ogrevanje tekmovalcev na igrišču.
Odmor med tretjinami oziroma med polčasoma traja natančno 3 minute.
Posamezna ekipa je upravičena do enega odmora vsako tretjino (U16, U13) oziroma
enega odmora vsak polčas (U11, U9) tekme.
Domača ekipa pred začetkom tekme izbere stran igrišča. Ekipi zaradi ukrepov za
omejitev širjenja COVID med tretjinami oziroma med polčasoma NE zamenjata strani
igrišča. Ekipi zamenjata strani le v primeru, če na igrišče sije sonce ali če karkoli
drugega moti tekmovalce le na eni strani igrišča. O menjavi strani v teh primerih
odločita sodnika v posvetovanju s kapetanoma ekip.
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6. člen
Pri mini floorball tekmovanjih U11 in U9 velja posebno pravilo za t. i. igralce-vratarje.
Med tekmovalnim časom se lahko v vratarjevem prostoru nahaja le en igralec-vratar.
Za tega igralca veljajo ista pravila, kot za ostale igralce izven vratarjevega prostora
(maksimalno 3 točke na tleh), če uporablja zaščitna očala. Če igralec-vratar v
vratarjevem prostoru zaščitnih očal ne uporablja, mora stati pokončno (ne sme krčiti
kolen, počepniti, klečati). Igralec-vratar je lahko kateri koli igralec ekipe in kadarkoli
tekom tekme.
Situacije v vratarjevem prostoru, ki se kaznujejo s kazenskim strelom za nasprotno
ekipo:
- Igralec-vratar (z ali brez zaščitnih očal) namerno igra z roko ali brani strel, ko
ima na tleh več kot 3 točke;
- Igralec-vratar brez zaščitnih očal brani strel, ko ne stoji pokončno (krči kolena,
počepne, kleči);
- Igralec, ki poleg igralca-vratarja stoji v svojem vratarjevem prostoru, brani strel.
Če je ob naštetih situacijah dosežen zadetek, se le ta prizna.
Za branjenje kazenskega strela veljajo enaka pravila kot za branjenje vrat med igro, s
tem, da igralec-vratar med izvajanjem ne sme zapustiti vratarjevega prostora, niti s
telesom, niti s palico.
7. člen
Vsakokrat veljavni razpored tekem, rezultati tekem in lestvice posameznega
tekmovanja državnega prvenstva, so objavljeni na spletni strani:
https://www.floorballflash.at/sl/competitions
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III. Tekmovalci in tekmovalke
8. člen
Starostne omejitve za posamezne kategorije v sezoni 2021/2022 so:
- V 1. SFL U19 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2002 do 2007 ter
tekmovalke rojene 2001 do 2007.
- V 1. SFL U16 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2005 do 2009 ter
tekmovalke rojene leta 2004 do 2009.
- V 1. SFL U13 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2008 do 2011 ter
tekmovalke rojene leta 2007 do 2011.
- V 1. SFL U11 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2010 in mlajši ter
tekmovalke rojene leta 2009 in mlajše.
- V 1. SFL U9 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2012 in mlajši ter tekmovalke
rojene leta 2011 in mlajše.
IO FZS lahko ob izjemnih okoliščinah dovoli igranje tudi tekmovalcem ali tekmovalkam
izven starostne kategorije.
IV. Končne določbe
9. člen
Vsi udeleženci tekmovanj se morajo držati navodil in upoštevati obvestila, ki so
objavljena na spletni strani FZS, kakor tudi tistih, ki jih po elektronski pošti pošlje
koordinator tekmovanj FZS, vodje tekmovanj, vodja sodnikov ali predsednik FZS.
10. člen
Odredbe, registracijske in disciplinske zapisnike izda koordinator tekmovanj FZS ali
vodja tekmovanj najkasneje 8 dni po prejemu.

11. člen
Te propozicije veljajo od dneva objave s strani IO FZS.

Škofja Loka, 04. 11. 2021
IZVRŠNI ODBOR FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE
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