Příloha č. 1

Pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu
1 ročník turnaje středočeských základních škol

Propozice turnaje
1. Organizátor
turnaje:

Organizátoři jednotlivých kol turnaje budou vybráni na základě
výběrového řízení.

2. Termín konání:

říjen - listopad 2007

3. Přípravný tým:

Ing. Martin Novák
Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Ondřejka Hynková
Ing. Tomáš Suchý
Marek Šustáček

4. Informace:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
tel.: 257 280 196, e-mail: novakm@kr-s.cz; www.florbalsc.blog.cz

- Krajský úřad Středočeského kraje
- předseda OR AŠSK Kutná Hora
- předsedkyně KR AŠSK
- Florbalová akademie při 6.ZŠ MB
- Česká florbalová unie

5. Místo konání:
základní kola
Kladno (KL)
Mladá Boleslav (MB)
Neveklov (BN)
Říčany (PZ)
Čelákovice (PV)

Kutná Hora (KH)
Rakovník (RA)
Příbram (PB)
Kolín (KO)

krajské finále
Kladno (8.11.2007; Kladenská sportovní hala, Přetlaková hala při ZŠ Brjanská ul.)
Prezence postupně podle nalosování do skupin v dané hale. První utkání od 9, 00 hodin
6. Počet účastníků:

Minimální počet družstev v základních kolech je 4.
Krajského finále se účastní vítězové základních kol (9) a tým pořádající
školy.
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7. Věkové kategorie: Turnaj je určen pro chlapce i dívky, 4. a 5. třída ZŠ - rok narození
1998, 1997, 1996.
Družstva mohou být chlapecká, dívčí i smíšená.

8. Hráči:

Každé družstvo může využít maximálně 17 hráčů. Ti musí být uvedeni
v přihlášce na jednotlivá kola turnaje.
Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně
šest hráčů, z toho pouze jeden brankář.

9. Hrací systém:

U základních kol si hrací systém určí organizátor.
Základní část krajského finále se hraje ve dvou skupinách.
O umístění v základní části krajského finále rozhoduje
a) počet bodů
b) vzájemné utkání
c) brankový poměr se součtů vstřelených a obdržených branek ze
vzájemných zápasů
d) brankový rozdíl ze vzájemných zápasů
e) brankový poměr součtů vstřelených a obdržených branek ze všech
zápasů
f) soutěž fair-play, tj. nižší počet trestných minut ze všech zápasů
g) los
Do semifinále postupují týmy na 1. a 2. místě ze skupin. Poté hraje 1A
s 2B a 2A s 1B. Vítězové postupují do finále, poražení hrají zápas
o celkové 3. místo. Týmy nepostupující do semifinále turnaje hrají
zápasy o umístění.

10. Hrací čas:

Zápasy v základních kolech a zápasy krajského finále ve skupinách se
hrají 2x12 min hrubého času, poslední 2 minuty se hrají na čistý čas.
Zápasy play-off krajského kola se hrají 2x15 min hrubého času,
poslední 2 minuty se hrají na čistý čas.
Přestávka mezi poločasy trvá max. 1 minutu.
Hraje se dle pravidel ČFbU.

11. Rozměry hřiště: doporučujeme 36x16 m nebo 40 x 20 m

12. Rozhodčí:

Rozhodčí budou delegováni pořadatelem příslušného kola turnaje.
Rozhodčí na krajské finále deleguje ČFbU.

13. Protesty:

Protesty řeší ředitel jednotlivého základního kola či krajského finále
turnaje nejpozději do 30 min po utkání proti vkladu 500 Kč, který
v případě zamítnutí propadá. Rozhodnutí ředitele soutěže je konečné.
Herní situace v zápase je plně v kompetenci rozhodčích zápasu.
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14. Přihlášky:

Přihlášky na jednotlivá kola turnaje se zasílají na adresu příslušného
organizátora.

15. Ceny:

Vítězné družstvo a družstva na 2. a 3. místě v základním kole obdrží
věcné ceny + diplom a vítěz postupuje do krajského finále. Vítězné
družstvo krajského finále obdrží pohár + medaile + diplom + věcné
ceny. Družstva na 2. a 3. místě obdrží medaile + diplom + věcné ceny.
Věcnou cenu a diplom rovněž obdrží nejužitečnější hráč turnaje,
nejlepší střelec turnaje a nejlepší brankář turnaje.

16. Cestovné:

U základních kol se cestovné neproplácí.
U krajského finále se cestovné proplácí. Pravidla pro vyplácení si
stanový organizátor krajského finále.

16. Pojištění:

Každý účastník turnaje si zajišťuje pojištění sám.

17. Škody:

Případné škody na zařízení hal popř. jiné hmotné škody způsobené
úmyslně budou plně hrazeny provinilým hráčem popř. týmem, jež
škodu způsobil.

18. Prohlášení:

Potvrzením závazné přihlášky vedoucí družstva souhlasí s podmínkami
turnaje a je povinen seznámit s těmito podmínkami další členy týmu,
kteří se podmínkami turnaje rovněž musí řídit.

Sponzoři turnaje:

www.salming.cz

www.samk.cz
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Rozpisy družstev a utkání ke krajskému kolu 1. ročníku turnaje středočeských základních
ve florbalu
Skupina 1. – A - Sportovní hala u Sletiště ( Aquaparku)
http://www.mapy.cz/#x=132313920@y=136132948@z=14@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Aqua
park%20Kladno@sss=1@ssp=132272321_136152654_132282689_136161566
1.
2.
3.
4.
5.
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30

Kladno
Rakovník
Příbram
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Kladno x Rakovník
Příbram x Mladá Boleslav
Kutná Hora x Kladno
Rakovník x Příbram
Mladá Boleslav x Kutná Hora
Kladno x Příbram
Rakovník x Mladá Boleslav
Kutná Hora x Příbram
Kladno x Mladá Boleslav
Rakovník x Kutná Hora

Skupina 2.- B – přetlaková hala v areálu ZŠ Brjanská, Kladno - Rozdělov
http://www.mapy.cz/#x=132277505@y=136156382@z=16@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=ulice
%20Brjansk%C3%A1,%20Kladno@sss=1@ssp=124834725_127354753_146264997_14570
4833

2.
3.
4.
5.

1. Kladno“B“
Říčany
Čelákovice
Neveklov
Kolín

9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30

Kladno“B“ x Říčany
Čelákovice x Neveklov
Kolín x Kladno“B“
Říčany x Čelákovice
Neveklov x Kolín
Kladno“B“ x Čelákovice
Říčany x Neveklov
Kolín x Čelákovice
Kladno“B“ x Neveklov
Říčany x Kolín

Do semifinále, které se sehraje ve sportovní hale u Sletiště, postupují ze skupiny 2.-B
družstva na prvním a druhém místě.
Začátek semifinálové skupiny :
15, 00 hodin

