Odbor školství a sportu, Oddělení sportu Středočeského kraje
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Kutná Hora

FLORBAL IV. kategorie DÍVKY
propozice krajského kola Středočeského kraje školní rok 2019/20
A) Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel
Z pověření KR AŠSK ČR, kraj Středočeský technicky zajišťuje
OR AŠSK Kutná Hora a ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora s finanční
podporou Odboru školství a sportu Středočeského kraje
2. Termín konání
pondělí 16. prosince 2019
3. Místo konání
Sportovní hala BIOS Kutná Hora, Puškinská ulice
Sportovní hala Klimeška, Čáslavská ulice
Bude upřesněno e-mailem po uzavření přihlášek do 10.12. 2019
4. Ředitel turnaje
Karel Ptáček, e-mail: ptacekkarelkh@seznam.cz, MOB 773800491
5. Rozhodčí
Deleguje pořadatel ve spolupráci s ČFBU
6. Kategorie
Kategorie IV. - 8. - 9. ročník (rozhoduje rok školní docházky)
Bude-li u některého družstva zjištěn neoprávněný start hráčky
družstvo bude diskvalifikováno.
Zasílejte do10. prosince 2019 e-mailem : ptacekkarelkh@seznam.cz
Uveďte kategorii (III. D, IV. D), úplný název školy (bez zkratek),
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). Později
zaslané přihlášky nebudou přijaty.
8. Soupiska :
Musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Vyplňte všechny údaje.
Družstvo má maximálně 15 hráčů a 2 vedoucí.
9. Účastníci
Vítězové okresních kol + družstvo pořádající školy
10. Prezentace
V den konání od 8.45 do 9.00 v místě konání
11. Rámcový časový pořad: 8:15 – 8:30 prezence družstev
8:30 – 8:45 porada vedoucích
8:45
zahájení soutěže nástupem družstev, upřesnění
pravidel, hracího systému
9:00 – 14.45 průběh soutěže
14:50
vyhlášení výsledků
12. Finanční náležitosti:
Družstva startují na vlastní náklady.
13. Dozor nad žáky
Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu konání vysílající škola a to
jak v hale, tak mimo ni.
14. Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím
ani ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci
sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.
B. Technická ustanovení
15. Podmínky účasti:
Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK CR. V
družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné školy s věkovým
omezením zapsané na soupisce potvrzené ředitelem školy.
16. Materiální zabezpečení : Družstvo musí mít společné dresy. Hráči musí mít vhodnou obuv do
tělocvičny, která nezanechává na podlaze "znečištění".brankář musí mít
celoobličejovou ochranu (helmu), smí používat tenké rukavice.
17. Soutěžní komise:
ředitel soutěže: Karel Ptáček, hlavní rozhodčí: Jan Třískala,
zástupce účastníků: zvolen na technické poradě z vedoucích družstev
7. Přihlášky:

18. Protesty:
19. Pravidla:
20. Systém soutěže:

21. Hrací doba:
22. Postup:
23. Ceny
24. Doprava :
25. Upozornění

Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 10 minut po ukončení
zápasu ředitelem soutěže s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá
vklad pořadateli.
Hraje se dle pravidel ČFBU a soutěžního rádu AŠSK ČR.
Závisí na počtu přihlášených družstev.
Předpokládaný systém základní skupiny každý s každým a zápasy o pořadí
Počet hráčů - systém 5 + 1 rozměry hřiště 36 x 18 m
Tresty - 1 minuta (kratší trest) 3 minuty (delší trest)
Hodnocení výsledků - za vítězství se družstvu do tabulky připisují 3 body, v
případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
Určení pořadí družstev - počet bodů
- výsledek vzájemného utkání,
- vyšší počet bodů ze vzájemných utkání (v malé tabulce)
- brankový rozdíl ze vzájemných utkání
- brankový rozdíl ze všech utkání
- vyšší počet vstřelených branek
- trestná střílení
Utkání hraná do rozhodnutí - nerozhodne-li se v normální hrací době,
okamžitě následují 3 trestná střílení (dle pravidel florbalu 3 hráči z pole,
nikoliv brankář, provedou postupně každý po jednom trestném střílení; je-li
stav i potom vyrovnaný, následují trestná střílení po jednom do rozhodnutí
Bude určena podle počtu přihlášených družstev a systému turnaje
.
První dvě družstva mají právo se zúčastnit kvalifikace a hrát o účast
na republikovém finále.
Každé družstvo obdrží diplom, první tři družstva obdrží věcné ceny.
Dopravu si hradí účastníci na vlastní náklady
.
Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím, ztrátám.
Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito zákonného pojištění na
školách. Nevozte s sebou cenné věci.
..
Na Vaši účast se těší
Karel Ptáček, předseda
OR AŠSK Kutná Hora
ředitel soutěže
MOB 773 800 491
ptacekkarelkh@seznam.cz

