Propozice sout•že
Florbal Cup 2014 – 2015
AŠSK •R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St•edo•eský kraj,
Sport – hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818
SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov
po•ádají

Krajské finále ve florbale
Kategorie III. – chlapci
r. 2001 - 2003 ZŠ 2. st. + odpovídající ro•níky Gymnázia

16. 12. 2014
9: 00 – 16: 00 hodin

Sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Sportovní hala ZŠ Benešov, Dukelská 1818

P R O P O Z I C E krajského kola STC
Florbal Cup 2014 – 2015 – kategorie III. - chlapci
A. Všeobecná ustanovení
1. Po!adatel:

2. Adresa
sportovní
kancelá!e:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888
OR AŠSK Benešov, KÚ St•edo"eského kraje,
ZŠ Benešov, Dukelská 1818

Mgr. Jind•ich Slune"ko
telefon: 776 193 603
e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz

3. Termín konání:

16. 12. 2014

4. Místo konání:

Benešov, sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 –
256 01 Benešov, Benešov, p•íp. sportovní hala ZŠ Benešov,
Dukelská 1818.
www.zsjiraskova.cz
Sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 (dle rozlosování)
Sportovní hala ZŠ Dukelská Benešov (dle rozlosování) – p•íp.
Prezentace: 8: 30 – 8: 45 hodin na jednotlivých halách.
Doba trvání turnaje: dle po"tu mužstev a dosažených výsledk#.
Hrací plocha o rozm$rech 40 x 20 m, vzduch je temperován na
20° C.

5. Kategorie:

III. - r. 2001 - 2003 ZŠ 2. st. + odpovídající ro"níky Gymnázia
Hrá"i narození v roce 2001 mohou v krajském finále startovat
pouze v jedné kategorii. Tzn.bu% si zvolí kategorii III., "i
kategorii IV. . Bude-li zjišt$n u n$kterého družstva neoprávn$ný
start v obou kategoriích, bude družstvo diskvalifikováno.

6. Organiza"ní výbor:

&editel sout$že:
Sportovní •editel:

7. #estné p!edsednictvo:

Mgr. Milena Prášková – •editelka ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Lenka Fulínová – Sport Hobby Benešov, Mgr. Slavomír
Soustružník – OR AŠSK Benešov

8. P!ihlášky:

Zasílejte na adresu sportovní kancelá•e nejpozd$ji
do 9. 12. 2014 p•ed turnajem na p•edtišt$ném formulá•i.
P•ihláška musí obsahovat jméno a p•íjmení hrá"# a vedoucího
družstva, datum narození hrá"# a telefonické spojení na
vedoucího týmu (mobil), e – mail.

9. Startovné:

0 K"

Pravoslav Novák
Mgr. Jind•ich Slune"ko

10. Prezence:

Ve sportovním za•ízení ZŠ Benešov, Jiráskova 888 a ZŠ
Dukelská 1818(p•íp.) vedoucí p•edloží:
- definitivní soupisku družstva
- každý hrá! musí mít karti!ku pojišt"nce

11. Úrazové pojišt•ní:

Florbal Cupu 2014 nejsou pojišt"ni zvláštní pojistkou proti
úraz#m, ztrátám ani krádežím.

12. Bezpe!nost ú!astník": Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání sout"že
v Benešov" za bezpe!nost a chování všech !len# výpravy.

B. Technická ustanovení:
13. Materiální vybavení:

Každé družstvo musí mít dv" sady dres# r#zné barvy s !ísly
(uvést na p•ihlášce). P•i zm"n" barvy dres# musí mít hrá! stejné
!íslo jako na p•ihlášce (prvotním dresu). Doporu!ená obuv sálovky, keré nezne!iš$ují sportovní podlahu.

14. Mí!ky:

Oficiální hrací mí!ky zajiš$uje po•adatel.

15. Rozhod!í:

Rozhod!í zajistí po•adatel ve spolupráci s SK Florbal Benešov.

16. Sout•žní komise:

•editel sout"že
sportovní •editel
zástupce rozhod!ích

17. Protesty:

Je možné podávat •editeli sout"že do 15 minut po ukon!ení
utkání s vkladem 300 K!, který v p•ípad" zamítnutí protestu
propadá po•adateli. Protest •eší sout"žní komise.

18. Startují:

Družstvo s maximálním po!tem 15 hrá!#(5 hrá!# v poli a
branká•). Doprovod tvo•í vedoucí družstva a trenér (maximáln"
tedy 2 dosp"lé osoby).

19. Pravidla:

Hraje se podle pravidel AŠSK a sout"žního •ádu %eské
florbalové unie a následných up•esn"ní:

Hrací doba:
Po!et hrá!":
Tresty:

2 x 10 minut
5+1
1 minuta – kratší trest, 3 minuty delší trest

20. Systém sout•že:

Hraje se 2 x 10 minut hrubého !asu systémem každý s každým.
Základní !ást krajského finále se hraje ve dvou skupinách.
%as se zastavuje poslední 1 minutu v každém polo!ase
v semifinále, finále a utkání o 3. – 4. místo.
V p#ípad• nerozhodného výsledku v semifinále, finále,
v zápase o 3. – 4. místo následují trestná st#ílení, 3 na každé
stran•, v p#ípad• op•t nerozhodnosti náhlá smrt.

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
21. Ceny:

První t!i družstva obdrží poháry, medaile, diplomy.
Bude vyhodnocen nejlepší st!elec, hrá• a nejlepší branká!
turnaje.

22. Ob•erstvení:

V areálu sportovišt• bude bufet, který bude mít otev!eno po
celou dobu turnaje (polévky, párky, sušenky atd….).

23. Upozorn!ní:

Organizáto!i p!ipomínají, že není povinností všech družstev
zú•astnit se záv•re•ného ceremoniálu.

24. Finan•ní záležitosti:

Družstva startují na vlastní náklady.

25. Postup

Vít•zná družstva mají právo se zú•astnit kvalifikace o
mistrovství republiky.

PŘIHLÁŠKA NA
„FLORBALOVÝ TURNAJ ZÁKL. ŠKOL KAT. III“
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
-------

Základní kolo
Název školy

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

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

×

Krajské finále

Datum
narození

Dat.
narození

Třída

Poznámka

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

V

dne:

Razítko a podpis ředitelství
školy:

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou
žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků
není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků.
ní klasifikaci.

Pozn.: vyplněnou přihlášku zašlete v termínu organizátorovi příslušného kola turnaje .

