VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE
STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Základní !kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov,
Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a StĜedoþeský kraj pod zá!titou hejtmana
StĜedoþeského kraje MVDr. Josefa ěiháka

poĜádají
VII. roþník FLORBALOVÉHO TURNAJE
STěEDOýESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

þtvrtek 7. 11. 2013
Sportovní hala Z! Bene"ov, Jiráskova 888 (dle rozlosování)
Z! Bene"ov, Dukelská 1818 (dle rozlosování)

9:00 # 17:00 hodin

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Propozice turnaje
1. Organizátor
turnaje:

ZŠ Benešov, Jiráskova 888, 256 01 Benešov
Mgr. Jind ich Slune ko, Pravoslav Novák
tlf. 776 193 603, jindrichslunecko@seznam.cz
fax: 317 721 697
tlf. – škola – 317 721 697

2. Termín a místo konání:
Krajské finále – 7. listopadu 2013
Sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888(dle rozlosování)
Sportovní hala ZŠ Dukelská Benešov(dle rozlosování).
Prezentace: 8: 00 – 8: 30 hodin – ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Slavnostní nástup: 8: 45 hodin – ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Doba trvání turnaje: dle po tu mužstev
3. Informace:

Krajský ú ad St edo eského kraje, Odbor školství a sportu,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
Mgr. Lenka Škopová, tel.: 257 280 196, e-mail: skopova@kr-s.cz
Záštitu nad turnajem p evzal MVDr. Josef
ihák, hejtman
St edo eského kraje.

4. Po et ú astník :

Krajského finále se ú astní vít zové základních kol v jednotlivých
okresech a týmy po ádajících škol.

5.
základní kola – vít zové:
BN ZŠ Benešov, Jiráskova 888
pravoslav.novak@seznam.cz
ZŠ Benešov, Dukelská
kunstova@zsben.cz
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6.. V kové kategorie: Turnaj je ur en pro chlapce i dívky, 4. a 5. t ída ZŠ rok narození 2002,
2003, 2004
Družstva mohou být chlapecká, dív í i smíšená.
7. Hrá i:

Každé družstvo m že využít maximáln 17 hrá . Ti musí být uvedeni
v p ihlášce na jednotlivá kola turnaje.
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B hem hry smí být na h išti z každého družstva sou asn maximáln
šest hrá , z toho pouze jeden branká .
8. Hrací systém:

Základní ást krajského finále se hraje ve dvou skupinách.
O umíst ní v základní ásti krajského finále rozhoduje
Kritéria pro stanovení po adí:
po et bod (3 za vít zství, 1 za plichti ku),
vzájemný zápas (p i rovnosti bod 2 družstev),
minitabulka v p ípad rovnosti bod 3 a více
družstev(po et bod v minitabulce, vzájemný
zápas v minitabulce, rozdíl branek v celé
minitabulce, v tší po et vst elených branek v
celé minitabulce,
rozdíl branek v celkovém skóre skupiny,
v tší po et vst elených branek,
nájezdy – 3 na každé stran , poté náhlá smrt

Do semifinále postupují týmy na 1. a 2. míst ze skupin. Poté hraje 1A
s 2B a 2A s 1B. Vít zové postupují do finále, poražení hrají zápas
o celkové 3. místo. V p ípad nerozhodného výsledku rozhodují
nájezdy – 3 na každé stran a poté pravidlo náhlé smrti.
9. Hrací as:

Zápasy v základních kolech a zápasy krajského finále ve skupinách se
hrají 2x10 min hrubého asu. Zápasy play-off krajského kola se hrají
2x12 min hrubého asu, poslední 2 minuty utkání se hrají na istý as.
P estávka mezi polo asy trvá max. 1 minutu.
Hraje se dle pravidel FbU.

10. Rozm ry h išt : 40 x 20 m
11. Rozhod í:

Rozhod í na krajské finále budou delegováni po adatelem krajského
kola ve spolupráci s SK Florbal Benešov.

12. Protesty:

Protesty eší editel krajského finále turnaje nejpozd ji do 15 min po
utkání proti vkladu 300 K , který v p ípad zamítnutí propadá.
Rozhodnutí editele sout že je kone né. Herní situace v zápase je pln
v kompetenci rozhod ích zápasu.

13. P ihlášky:

P ihlášky zašlete prosím na emailovou adresu
jindrichslunecko@seznam.cz do 3. listopadu 2013.

14. Ceny:

Vít zné družstvo krajského finále obdrží pohár, medaile, diplom a
v cné ceny. Družstva na 2. a 3. míst obdrží medaile, diplom, v cné
ceny. V cnou cenu a diplom rovn ž obdrží nejšikovn jší hrá turnaje,
nejlepší st elec turnaje a nejšikovn jší branká turnaje.

15. Cestovné:

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

16. Pojišt ní:

Každý ú astník turnaje si zajiš uje pojišt ní sám.
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17. Škody:

P ípadné škody na za ízení hal pop . jiné hmotné škody zp sobené
úmysln budou pln hrazeny provinilým hrá em pop . týmem, jež
škodu zp sobil.

18. Prohlášení:

Potvrzením závazné p ihlášky vedoucí družstva souhlasí s podmínkami
turnaje a je povinen seznámit s t mito podmínkami další leny týmu,
kte í se podmínkami turnaje rovn ž musí ídit.
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8.30 – technická porada(losování)
9.15 – 9.45
2–5
9:45 – 10:15
3–4
10:15 – 10:45
1–2
10:45 – 11:15
5–3
11:15 – 11:45
1–4
11:45 – 12:15
2–3
12:15 – 12:45
4–5
12:45 – 13:15
3–1
13:15 – 13:45
4–2
13:45 – 14:15
5–1
15:00 - 15: 30 semifinále . 1 – A1 – B2
15:30 – 16:00 semifinále . 2 – B1 – A2
16:15 – 16:45 utkání o 3. – 4. místo – poražení semif. 1 a 2
16:45 – 17:15 utkání o 1. – 2. místo – vít z semif.1 a sem. 2
17: 30 – vyhlášení výsledk
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P IHLÁŠKA NA
„FLORBALOVÝ TURNAJ ST EDO . ZÁKL. ŠKOL“
(PREZEN NÍ LISTINA SOUT ŽÍCÍCH A DOPROVODU)
-------

Základní kolo
Název školy

Adresa (ulice, PS , obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, ps , obec)

Po .
íslo

Sout žící
(p íjmení, jméno)

×

Krajské finále

Datum
narození

Dat.
narození

T ída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V Benešov

dne:

Razítko a podpis editelství
školy:

editelství školy potvrzuje, že žáci a žákyn uvedení na soupisce jsou
žáky denního studia školy, uvedeného v ku a nikdo z uvedených žák
není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
denního studia školy, uvedeného v ku a nikdo z uvedených žák .
ní klasifikaci.

Pozn.: vypln nou p ihlášku zašlete v termínu organizátorovi p íslušného kola turnaje .

