Středočeský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ

XIII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE žáků 4. a 5. tříd
ZÁKLADNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018
Propozice okresního kola Praha – západ, Praha – východ školní rok 2019/20
A) Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel
2. Termín konání
3. Místo konání
4. Ředitel turnaje
5. Kategorie

Ředitelství ZŠ Rudná, Školní sportovní klub Rudná, OR AŠSK P-Z
Úterý 22. října 2019
Sportovní areál HAMR Braník, ulice Vltavanů 1542, Praha 4
Pavel Kasal
Kategorie II - žáci a žákyně 4. -5. ročník a mladší
Družstva musí být smíšená, na hřišti musí být vždy jedna dívka.
6. Prezentace
10 minut před prvním zápasem družstva v turnaji
7. Hrací systém turnaje
V příloze, pokud se některé z družstev nedostaví bude upraven na
místě, definitivní časový rozpis bude znám ve středu 17. října po
uzavření přihlášek škol okresu Praha-východ, bude zveřejněn na
www.asskprahazapad.cz
8. Startují
Přihlášená družstva jednotlivých škol,
Skupina A: Jesenice, Hradištko, Řevnice, Všenory
Skupina B: Dolní Břežany, Průhonice, Zvole, 1. družstvo P-V
Skupina C: Černošice, Chrášťany, Třebotov, 2. družstvo P-V
Skupina D: Rudná, Davle, Chýně, 3. družstvo P-V
9. Doklady pro start
Soupiska družstva potvrzená ředitelem školy, kartička pojištěnce,
družstvo tvoří maximálně 17 hráčů, chlapců a dívek. Přihláška
je součástí propozic na posledním listě.
10. Postup
Vítězné družstvo z okresního kola postoupí do krajského finále
Středočeského kraje 21. 11. 2019 – Mělník
11. Materiální zabezpečení hráči v poli sportovní oblečení - dresy (triko, trenýrky), brankář nesmí
používat hokejku, musí mít celoobličejovou ochranu (helmu), smí
používat tenké rukavice
12. Ceny
Nejlepší tři družstva trofeje a diplomy
13. Podmínka účasti

a) startují žáci 4. a 5 ročníku nemohou hrát žáci, kteří opakovali
některý ročník
b) družstvo tvoří hráči a hráčky jedné školy
c) obě podmínky musí být splněny současně, mohou startovat žáci
mladší

B. Technická ustanovení
14. Pravidla:

Hraje se podle upravených pravidel florbalu vydaných ČFBU,
Herní systém – ve skupinách každý s každým, 1. ze skupiny postupují
do semifinálových skupin, 2. ze skupiny sehrají utkání o postup do
semifinálové skupiny
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Hrací doba - 12 minut hrubého času, od semifinále 15 minut
Počet hráčů - systém 5 + 1 (pět hráčů a brankář), rozměry hřiště 36 x
18 m, vždy jedna dívka na hřišti
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
Utkání hraná do rozhodnutí (play-off, vyřazovací část) 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, provedou hráči po jednom trestné střílení, dokud není
dosaženo rozhodnutí
15. Povinnosti družstev
16. Finanční zabezpečení
17. Doprava
18. Upozornění

19. Prosba

Vedoucí družstva odpovídá za chování členů družstva po celou dobu.
turnaje. Všichni musí mít průkaz pojištěnce.
okresního kola se týmy účastní na vlastní náklady
Pro dopravu lze využít tramvajové linky 3 a 17, dále autobusů 106,
121 a 253 cílová stanice Nádraží Braník
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.
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.
.
Součástí areálu je výborná samoobslužná jídelna.
Prosím o dochvilnost, časový program vzhledem k celkovému počtu
přihlášených družstev je velmi napnutý.
Na Vaši účast se těší
Pavel Kasal, předseda
OR AŠSK Praha-západ
ředitel soutěže
MOB 602 885 790
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Časový rozpis okresního kola ve florbale II. kategorie školní rok 2019/20
POZOR ROZPIS MŮŽE BÝT UPRAVEN PO PŘIHLÁŠENÍ
DRUŽSTEV OKRESU PRAHA-VÝCHOD
Základní skupiny:
čas
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15

Jesenice
Dol. Břežany
Všenory
1. dr. P-V
Hradištko
Průhonice
Černošice
2.A
Rudná
2. dr. P-V
3. dr. P-V
Chrášťany
Davle

-

Všenory
1. dr. P-V
Řevnice
Zvole
Všenory
1. dr. P-V
2. dr. P-V
2.B
3. dr. P-V
Třebotov
Chýně
2. dr. P-V
3. dr. P-V

Skupina
A
B
A
B
A
B
C
ČtvrtF
D
C
D
C
D

Hradištko
- Řevnice
Průhonice
- Zvole
Jesenice
- Hradištko
Dol. Břežany - Průhonice
Řevnice
- Jesenice
Zvole
- Dol. Břežany
Chrášťany
- Třebotov
Davle
- Chýně
Černošice
- Chrášťany
Rudná
- Davle
Třebotov
- Černošice
Chýně
- Rudná
2.C
- 2.D

Skupina
A
B
A
B
A
B
C
D
C
D
C
D
ČtvrtF

Semifinále a zápasy o pořadí :
Čas
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50

1.A
- 1.B
1.B
- V2.CD
V2.CD
- 1.A
1.SMFE
- 1.SMFF
Vyhlášení výsledků

Zápas
1.SMFE
2.SMFE
3.SMFE
finále

1.C
1.D
V2.AB
2.SMFE

-

1.D
V2.AB
1.C
2.SMFF

Zápas
1.SMFF
2.SMFF
3.SMFF
o 3. místo

Orientační plánek HAMR Braník

Hala HAMR

Nádraží BRANÍK

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 nebo autobusem
můžete zaparkovat na zpevněných plochách před halou.
Vzdálenost od zastávky cca 400 m, cca 3 minuty klidné chůze.
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PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

FLORBAL - XIII. ročník FLORBALOVÉHO
TURNAJE žáků 4. a 5. tříd
Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Věková
kat.

chlapci/dívky

II.
Republikové finále

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

Soutěžící (příjmení, jméno)

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
V ______________________

dne: __________

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo
z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitele školy
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