Příloha č. 1

X. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE žáků 4. a 5. tříd
ZÁKLADNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016

Propozice krajského finále
1. Organizátor: Středočeský kraj ve spolupráci se ZŠ Rudná a OR AŠSK Praha - západ
2. Termín a místo konání:

3. Ředitel soutěže:
4. Počet účastníků:

Krajské finále – 8. 11. 2016
Sportovní hala: HAMR Braník Praha, ulice Vltavanů 1542,
Praha 4
Prezentace: 8: 45 – 8: 55 hodin v hale.
Doba trvání turnaje: dle počtu mužstev, maximálně do 15:00 h

Pavel Kasal
Krajského finále se účastní vítězové základních kol v jednotlivých
okresech a tým pořadatele.

5. Pořadatelé oblastních kol:
BN OA Neveklov
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OR AŠSK Praha - západ (ZŠ Rudná)
DDM Příbram
DDM Rakovník

6. Věkové kategorie: Turnaj je určen pro chlapce i dívky 4. a 5. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií - rok narození 2005 a mladší (2006,
2007...) Družstva musí být smíšená, na hřišti musí být vždy jedna
dívka.
7. 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 (hraje se 5+1).

8. Hrací systém:

Základní část krajského finále se ve skupinách, systémem každý
s každým, následují zápasy o konečné pořadí. Detailní systém soutěže
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bude zveřejněn po uzavření přihlášek krajského finále a rozeslán
přihlášeným družstvům.
Kritéria pro stanovení pořadí:
- počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu),
- vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev),
- minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více družstev (počet bodů
v minitabulce, vzájemný zápas v minitabulce, rozdíl branek v celé
minitabulce, větší počet vstřelených branek v celé minitabulce,
- rozdíl branek v celkovém skóre skupiny,
- větší počet vstřelených branek,
- nájezdy – 3 na každé straně, poté náhlá smrt
V případě nerozhodného výsledku ve vyřazovacích zápasech nebo v
zápasech o konečné pořadí rozhodují nájezdy – 3 na každé straně a poté
pravidlo náhlé smrti.
9. Hrací čas:

Zápasy v základních kolech a zápasy krajského finále ve skupinách se
hrají 2x10 min. hrubého času. Zápasy play-off (semifinále a finále)
krajského kola se hrají 2x12 min. hrubého času, poslední 2 minuty
utkání se hrají na čistý čas.
Přestávka mezi poločasy trvá max. 1 minutu.
Hraje se dle pravidel ČFbU.

10. Rozměry hřiště: 40 x 20 m
11. Rozhodčí:

Rozhodčí na krajské finále budou delegováni pořadatelem krajského
kola.

12. Protesty:

Protesty řeší ředitel krajského finále turnaje nejpozději do 15 min. po
utkání proti vkladu 300 Kč, který v případě zamítnutí propadá.
Rozhodnutí ředitele soutěže je konečné. Herní situace v zápase je plně
v kompetenci rozhodčích zápasu.

13. Přihlášky:

Přihlášky zašlete prosím na emailovou adresu:

reditel@zsrudna.cz do 31.října 2016

po uzávěrce přihlášek

bude družstvům odeslán podrobný rozpis turnaje
14. Ceny:

Vítězné družstvo krajského finále obdrží pohár, medaile, diplom a
věcné ceny. Družstva na 2. a 3. místě obdrží medaile, diplom, věcné
ceny. Věcnou cenu a diplom rovněž obdrží nejšikovnější hráč turnaje,
nejlepší střelec turnaje a nejšikovnější brankář turnaje.

15. Cestovné:

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.
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18. Prohlášení:

19. Upozornění
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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.
V areálu jsou šatny se skříňkami na číselný kód. Po uložení věcí do
skříněk dochází při opětovném zavírání a otvírání k tomu, že si děti
nevědomky kód změní a potom nemohou skříňku otevřít. Obsluha ji
může odblokovat až za půl hodiny, šatnu využijte pouze pro
převlečení a věci si vezměte sebou do haly, kde je dostatek místa na
jejich uložení.
Děkuji za pochopení.
Součástí areálu je výborná samoobslužná jídelna.

Umístění areálu HAMR Braník
Areál je umístěn v Praze naproti Branickému nádraží nedaleko sjezdu z
Barrandovského mostu.
Areál je dobře dostupný MHD tramvají (linky 3 a 17) nebo autobusem (linky 106,
121, 253). Dojezdová vzdálenost prostředky MHD z Masarykova nádraží, Florence,
Roztyl či Smíchovského nádraží je do 25 minut (nejbližší stanice metra Palackého
náměstí - Karlovo náměstí tramvají 12 minut ).
Pro jistotu si dopravu MHD zkontrolujte na internetu web www.dpp.cz,
Při individuální dopravě příjezd po Jižní spojce směrem od Brna před, směrem od
Plzně za Barrandovským mostem sjezd směr Braník, Modřany, od sjezdu je k areálu
cca 1500 m, na světelné křižovatce před Branickým nádražím odbočit vpravo pod
tramvajovou trať, za podjezdem ostře vlevo podél tramvajové trati směrem k areálu.

Orientační plánek HAMR Braník

Hala HAMR

Nádraží BRANÍK

Strana 3 (celkem 4)

Příloha č. 1

Popis trasy pro pěší od dopravy MHD ( ve směru modrých šipek ) :
Po výstupu z tramvaje, která pokračuje do Modřan (nebo z Modřan) sejdete do
podchodu a jdete ve směru šipek. Pokud vystoupíte z tramvaje nebo autobusu na
nádraží Braník projdete podchodem pod tratí a jdete opět ve směru šipek. Pokud
přijedete autem můžete zaparkovat na zpevněných plochách před halou.
Vzdálenost od zastávky cca 400 m, cca 3 minuty klidné chůze.
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