Floorball zveza Slovenije objavlja

RAZPIS

za organizacijo finalnih turnirjev mladinskih selekcij v sezoni 2021/2022.

Predmet razpisa je organizacija finalnih turnirjev DP U9, DP U11, DP U13 in DP U16.
Na razpis se lahko prijavijo vsa športna društva, ki so člani FZS (v nadaljnjem tekstu
- ponudniki).
Prijava na razpis je zavezujoča.
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Potek in časovnica finalnih turnirjev
Datum finalnega turnirja DP U9 in DP U13 je 23. april 2022.
Na turnirju bodo odigranih 4 tekme za vsako selekcijo po naslednjem vrstnem
redu:
1.

U9 polfinale 1 ( 1. in 4. uvrščena ekipa po rednem delu)

2. U9 polfinale 2 ( 2. in 3. uvrščena ekipa po rednem delu)
3. U9 tekma za 3.mesto (poraženca polfinalnih dvobojev)
4. U9 tekma za 1. mesto in naslov državnega prvaka v kategoriji
U9(zmagovalca polfinalnih dvobojev)
5. U13 polfinale 1 (1. in 4. uvrščena ekipa po rednem delu)
6. U13 polfinale 2 ( 2. in 3. uvrščena ekipa po rednem delu
7. U13 tekma za 3.mesto (poraženca polfinalnih dvobojev)
8. U13 tekma za 1. mesto in naslov državnega prvaka v kategoriji U13
(zmagovalca polfinalnih dvobojev)

Datum finalnega turnirja DP U11 in DP U16 je 24. april 2022.
Na turnirju bodo odigrane 4 tekme za vsako selekcijo po naslednjem vrstnem
redu:
1.

U11 polfinale 1 ( 1. in 4. uvrščena ekipa po rednem delu)

2. U11 polfinale 2 ( 2. in 3. uvrščena ekipa po rednem delu)
3. U11 tekma za 3. mesto (poraženca polfinalnih dvobojev)
4. U11 tekma za 1. mesto in naslov državnega prvaka v kategoriji U11
(zmagovalca polfinalnih dvobojev)
5. U16 polfinale 1 (1. in 4. uvrščena ekipa po rednem delu)
6. U16 polfinale 2 (2. in 3. uvrščena ekipa po rednem delu
7. U16 tekma za 3. mesto (poraženca polfinalnih dvobojev)
8. U16 tekma za 1. mesto in naslov državnega prvaka v kategoriji U16
(zmagovalca polfinalnih dvobojev)
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Čas igranja tekem finalnih turnirjev mladinskih selekcij je 2x15 minut, z ustavljanjem
ure ob daljših prekinitvah, dosegu zadetka in v zadnjih treh minutah tekme. Tekme
finalnih turnirja sodita dva sodnika. Preostale zadeve urejajo propozicije tekmovanj
za tekočo sezono in prestali akti zveze dostopni na spletni strani.
V kolikor bo finalni turnir potekal v veliki športni dvorani, se lahko časovnica tekem,
po dogovoru med vodjo tekmovanja in izbranim ponudnikom, spremeni.
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Zavezujoče zahteve in pogoji:


dvorana ustrezne velikosti in osvetljenosti za postavitev floorball igrišča:
o

Mini floorball: U9 , U11 – dolžina x širina (24m x 14m)

o

Mali floorball: U13 in U16 – dolžina x širina (28m x 16m)



ustrezne in pravilne oznake na igrišču v skladu s Pravili igre floorball



Čisto in nedrsečo igralno podlago



ogrado za igrišče po predpisih FZS in IFF



gole po predpisih FZS in IFF



ustrezno število garderob



predlog časovnice



semafor; v prijavi je nujno potrebno navesti, če ima semafor možnost
prikaza 2 in 5 minutnih kazni



zapisnikarsko mizo z ustrezno opremo



usposobljene zapisnikarje in časomerilce



ustrezno število rediteljev in določiti je potrebno vodjo rediteljske službe



zagotavljanje požarne varnosti



medicinsko osebje



ozvočenje



voditelja turnirja, ki bo najavljal tekme, ekipe in sodnike, gledalcem pojasnil
morebitne izključitve

Dodatno ponudbo (TV prenos, live stream, gostinsko ponudbo ...), ki jo bo zagotovil
ponudnik, je potrebno navesti v prijavi.
Ponudnik je dolžan opraviti ustrezno prijavo finalnega turnirja mladinskih selekcij na
UE ali policiji, razen če bi bila izvedba na podlagi vsakokrat veljavnega Odloka Vlade
RS o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s COVID
mogoča le za zaprtimi vrati brez gledalcev.
Prijava na razpis mora vsebovati opis vseh pogojev tega razpisa, ki jih ponudnik
ponuja, vključno z imenom in naslovom dvorane ter ceno izvedbe.
V primeru, da se v predlagani dvorani v sezoni 2021/2022 ni izvajalo državno
prvenstvo v floorballu, mora ponudnik zagotoviti sekretarju lige FZS ali vodi
tekmovanja pregled dvorane pred koncem razpisa.
Ponudnik se lahko prijavi samo za 1 sklop turnirjev (U9 in U13 ALI U11 in U16).
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Izbrani ponudnik mora omogočiti članom vodstva FZS nemoteno delovanje in
opravljanje dela na finalnem turnirju mladinskih selekcij.

Delitev stroškov in vstopnice:
Stroške organizacije turnirja krijejo športna društva, katerih ekipe na turnirjih
sodelujejo, sorazmerno. V primeru, da na turnirju nastopi več kot ena ekipa istega
športnega društva, se stroški porazdelijo sorazmerno številu nastopajočih ekip, ne
športnih društev.
Izbrani ponudnik mora obiskovalcem zagotoviti brezplačen vstop na tribune
športne dvorane, če le to ne bi bilo omejeno s vsakokrat veljavnim Odlokom Vlade
RS o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s COVID.
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Časovni roki:
Rok za prijavo na razpis je 9. januar 2022.
Prijave na razpis je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov:
Floorball zveza Slovenija
Podlubnik 1c
4220 Škofja Loka
S pripisom : » Razpis člani – ne odpiraj «
ALI
na spletni naslov sekretarfzs@gmail.com v .pdf dokumentu.
Med vsemi prispelimi ponudbami bo IO FZS izbral organizatorja za finalni turnir
najkasneje do 21. januarja 2022.

Škofja Loka, 6.12.2021
za IO FZS pripravil: Primož Drnovšek
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