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Pořadatel

:

SK BIVOJ LITVÍNOV – florbalový klub

Místo konání

:

Sportovní hala u Koldomu Litvínov

Kategorie

:

B1 – chlapci 2. až 5.tříd
B – chlapci 6. až 9.tříd
B2
G1 – dívky 3. až 5.tříd
G2 – dívky 6. až 9.tříd
V kategoriích B1 a B2 můžou hrát dívky.

Oslovené školy

:

ZZákladní škola a MŠ Litvínov, Ruská 2059
Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Litvínov, PKH 1677
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov, PKH 1589
Základní škola Litvínov-Hamr,
Litvínov
Mládežnická 220
Základní škola a MŠ Litvínov – Janov, Přátelství 160
Základní škola Meziboří, Komenského 340
Z
Základní
škola a MŠ Louka u Litvínova, Husova 163
Z
Základní
škola a MŠ Horní Jiřetín, Školní 126/50
Základní škola a MŠ
M Lom, Vrchlického 372
Základní škola a MŠ Hora Svaté Kateřiny,, náměstí Pionýrů 1
Základní škola a MŠ Braňany, Sídliště 191
Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov,
Litvínov, Studentská 640
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o. (7. ZŠ)
Základní škola,
škola Most, J.A.Komenského 474, p.o. (15.ZŠ)
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Termíny

:

1. kolo Vánoční turnaj
2 kolo Zimní turnaj
2.
3 kolo Velikonoční turnaj
3.
Velké finále

20. 12. 2016
02. 02. 2017
12. 04. 2017
23. 05. 2017

Organizační tým

:

Mgr.Vadim Všetula – ředitel soutěže
Tel.: 603 479 214, vadko@seznam.cz

úterý
ú
čtvrtek
středa
úterý

Zdeněk Picek – manager projektu
Tel.: 720 203 495, zpicek@skbivoj.cz; z.picek@centrum.cz
Počty účastníků

:

Na soupisce každého týmu může být maximálně 12 hráčů a 2 brankaři,
minimálně 6 hráčů a 1 brankář

Předpis soutěže

:

Turnaje se hrají
h
se současně na dvou hřištích vybavených florbalovými
mantinely. K dispozici je sedm šaten se sprchami. Hráči mohou i nemusí být
členy ČFbU.
Hraje dle pravidel České florbalové unie, ale s maximálním počtem hráčů na
hřišti 4+1 (při vyloučení je minimální počet hráčů na hřišti 3+1; ve všech
kategoriích je vyloučení zkráceno na 1 min., 3 min., 1+5
1+ min.).
Hrací doba je stanovena na 2 x 10 minut hrubého času s minutovou
přestávkou Time-out není možný. Po ukončení každého zápasu se hráči obou
přestávkou.
týmů navzájem pozdraví.
Ve všech kategoriích se sehrají 3 základní turnaje.
V
turnaje Do play off (velké finále)
postou týmy na 1. až 4. místě každé kategorie.. Semifinále bude hrát 1. se 4.
postoupí
a 2. se 3. Vítězové sehrají finále a poražení se utkají o 3. místo. Celky
umístěné na 5. a 6. místě odehrají v rámci finálového turnaje utkání o
konečné umístění.
Za vítězství se započítávají 3 body, za
za remízu = 1 bod, prohra = 0 bodů.

O pořadí v tabulce rozhoduje:
1. Počet získaných bodů
2. Vzájemné utkání
3. Rozdíl ve skóre
4. Podíl ve skóre
5. Při rovnosti bodů více družstev rozhoduje minitabulka, do které se
započítávají vzájemná utkání družstev se stejným počtem bodů.
6. Los
V případě, že utkání finálového turnaje skončí v normální hrací době remizou
bude následovat prodloužení 5 minut (bez tzv. náhlé smrti), poté případné
nájezdy v počtu tří na každé straně, pokud i tak se nerozhodne,
nerozhodne budou
následovat nájezdy po jednom na každé straně až do rozhodnutí.
rozhodnutí
Rozhodčí

:

S licencí ČFbU zajišťuje pořadatel (ve skupinách řídí utkání vždy jeden arbitr,
utkání play off řídí vždy dvojice sudích).

Zdravotní zajištění

:

Zdravotní zabezpečení zajišťuje
zajišťuje pořadatel, dle norem ČFbU.

Závodní kancelář

:

V prostorách sportovní haly viditelně označena.
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Čekací doba

:

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5
v neprospěch opozdivšího se týmu.

Materiálové zabezpečení

:

Tým musí být oblečen v jednotných dresech s číslem a mít k dispozici vlastní
florbalové hole a předepsané brankářské vybavení (minimálně přilbu).
Všichni hráči musí mít vhodnou obuv do tělocvičny, tzn. takovou, která
nezanechává na podlaze žádné šmouhy.

Zvláštní ustanovení

:

Bezpečnost hráčů (žáků) zajišťuje v plném rozsahu vysílající škola (viz
vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. §7, odst. 2). Účastníci nejsou pojištěni
zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. Hráči musí mít kartu pojištěnce. Za
zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků soutěže odpovídá
zdravotní
příslušný pracovník školy (vedoucí družstva).
družstva). Pořadatel neručí za odložené
věci a ztráty.

Startovné

:

N
Neplatí
se – veškeré náklady jsou na účet pořadatele

Ceny

:

Každé družstvo obdrží diplom.
Družstva každé kategorie, která se umístí na 1. - 4. místě obdrží věcné ceny.
Věcnou cenu obdrží nejlepší střelec,
střelec brankář a vítěz soutěže produktivity
každé kategorie.
Průběžné výsledky florbalové ligy budou pravidelně zveřejňovány na
strán
stránkách
www.skbivoj.info v sekci Školní florbalová liga. Kromě jednotlivých
tabulek všech kategorií se budou vést i tabulky kanadského bodování.
bodování

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem
e
na adrese zpicek@skbivoj.cz nebo telefonicky na čísle
720 203 495.
V případě, že se v průběhu soutěže ukáže, že některé termíny jsou v kolizi s jinými aktivitami některé ze škol,
pořadatel operativně zajistí po dohodě se všemi pedagogy náhradní termín.
Zdeněk Picek

Manager projektu

Závazné přihlášky je nutno odeslat nejpozději
do úterý 6. prosince 2016 !!!
Po tomto datu již nebude možno se do soutěže přihlásit.
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