Florbalový oddíl FBC Kolín pod záštitou AŠSK Kolín pořádá krajské finále středoškolského turnaje AŠSK
ve florbale.

FLORBAL SŠ
Kdy:
Kde:
Kategorie:

Pátek 23. ledna 2015
Hala STAP, Brankovická 1417, Kolín V
Dívky 1995-1999

Přihlášky:

1) E-mailem na adresu fbckolin@email.cz do pondělí 19. 1. 2015
2) Originál přihlášky na soutěž, musí být řádně vyplněn a potvrzen ředitelem
školy, předají vedoucí družstev při prezenci. Na přihlášce musí být vyznačeno,
zdali škola je, či není členem AŠSK ČR.

Pravidla:

Turnaj bude řízen rozhodčími.
Hraje se podle mezinárodních pravidel florbalu:
http://www.fbckolin.cz/ke-stazeni?download=18:pravidla-cfbu-2014
Družstvo má maximálně 15 členů, 2 vedoucí. Hrací systém 5+1.
Případné protesty řeší technická komise – ředitel soutěže, rozhodčí + 2
vylosovaní zástupci pedagogických doprovodů; protesty se podávají
15 min. po ukončení utkání s vkladem 50 Kč

Orientační časové pořadé:

8:30
prezentace družstev
8:30 – 13:00 turnaj
Systém turnaje a časový rozpis bude určen podle počtu přihlášených družstev.

Určení pořadí družstev:

1. získaný počet bodů (3, 1, 0)
2. vzájemný zápas
3. brankový rozdíl vstřelených a obdržených branek ze vzájem. zápasů
4. brankový rozdíl vstřelených a obdržených branek ze všech zápasů
5. los
- včasné nedostavení družstva k zápasu znamená kontumační
prohru 0 : 3

Postup:

A) vítězný tým postupuje na kvalifikaci, která se uskuteční v Jindřichově
Hradci
B) druhý tým v pořadí postupuje na kvalifikaci, která se uskuteční v Liberci
C) pro bližší informace ke kvalifikacím kontaktujte garanta AŠSK pro florbal
p.Kuběnu tel.: 603 208 026

Poučení:

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani krádežím a
ztrátám! VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům, aby uzavřeli individuální
úrazové pojištění, nebo využili možnosti zákonného pojištění žáků základních

škol a studentů středních škol. Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz
pojištěnce.
První 3 družstva v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.
Jízdné :
neproplácí se
Kontakty a přihlášky:
Petr Cícha, předseda FBC Kolín
Tel.: 603 193 245, e-mail: fbckolin@email.cz
Informace o FBC Kolín:
Webové stránky www.fbckolin.cz
Facebookové stránky https://www.facebook.com/fbckolin

