Propozice Středoškolských her Středočeského kraje ve
florbalu 2019 - chlapci
Pořadatel:

Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická
Nádražní 90, Sedlčany 264 80

Datum konání:

úterý 19. 2. 2019 (Přihlášky do 10. 2. 2019)

Místo konání:

hala GaSOŠE Sedlčany (zadní vchod)

Prezentace družstev: 8.00 – 8.15 – vedoucí družstva předloží
soupisku hráčů potvrzenou vedením školy

Zahájení turnaje:

8.15 hod. – slavnostní nástup,
8.30 hod. – první zápas
Herní systém bude upřesněn dle počtu
přihlášených družstev.

Kategorie:

chlapci – V. kategorie 2003-1999
Družstvo má max. 15 hráčů.

soutěží se podle pravidel ČFBU a podle pravidel
vypsaných pořadatelem.
Určení pořadí družstev v základních skupinách a
finálových skup.
Získaný počet bodů
Vzájemný zápas
Brankový rozdíl vstřelených a obdržených branek ze všech
zápasů
Větší počet nastřílených branek ze všech zápasů
Brankový podíl vstřelených a obdržených branek ze všech
zápasů
Los

Pravidla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hrací doba v základní skupině - 1 x 20 min. hrubého času
Ve finálové skupině – 2 x 15 min. hrubého času, poslední 1 min.
utkání čistý čas. V případě remízy se neprodlužuje – 3 nájezdy, dále
KO systém
Během utkání možnost vzít 1 x time-out- 30 sec.
Počet hráčů – 5+1
Vyloučení se redukuje na 1 min., osobní trest na 5 min.
Vzhledem k velkému množství přihlášených družstev je nutné
dodržovat rozpis a hrací plán. Včasné nedostavení družstva k zápasu
znamená kontumační prohru 0 : 3
Protesty:

řeší technická komise – ředitel soutěže,
rozhodčí + 2 vylosovaní zástupci pedagogických
doprovodů, protesty se podávají 15 min. po
ukončení utkání s vkladem 50 Kč.

Cestovné:

hradí vysílající organizace

Startovné:

200 Kč

Ceny:

družstva na 1.-3. místě diplom a cenu

Přihlášky posílejte na adresu pelikan@goasedlcany.cz nebo ne tel.
604 288 795 do 10. 2. 2019.
Vstup do haly bude možný jen v sálové obuvi a přezůvkách.
V prostorách haly a okolí je zakázáno kouřit a opouštět halu v sálové
obuvi. Při porušení těchto pravidel bude družstvo diskvalifikováno!
Každý účastník vezme s sebou kartu pojištěnce. Pořadatel
neodpovídá za ztrátu cenných věcí.

