Flo - kej
aneb hokej a florbal je naše hra

Florbal Sokolov ve spolupráci s HC Baník Sokolov pořádá 1. ročník florbalového turnaje dne
10.6.2018

Pořadatel:
Florbal Sokolov z.s.
Spartakiádní 1962
356 01 Sokolov
IČ: 04936507
DIČ: CZ04936507
Kontaktní osoba:

Robert Pitoňák, 724315477, r.pitonak@gmail.com

Místo konání:

Sportovní hala Sokolov; ulice Jednoty 1788, Sokolov, 356 11 (352 466 163)
(rozměry hřiště 35x17 m, povrch parkety, časomíra)

Prezence:

8:30 – 9:00 hod., vyplněné soupisky na zápisech o utkání, podpis vedoucího
družstva

Účastníci:

Florbal Sokolov, TJ Plamen Chodov, HC Baník Sokolov, HC Energie Karlovy
Vary, HC Čerti Ostrov

Kategorie:

hráči nar. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006, 1. 1. 2007 a mladší, ale vždy v den
nastoupení starší 9 let, hráčky nar. 1. 1. 2004 a mladší,
ale vždy v den nastoupení starší 9 let

Startovné :

2300,-Kč za jeden tým

Pravidla:

dle pravidel ČF – rozhodčí ČF, herní systém 5+1 ( do utkání může nastoupit
tým s min. 6. hráči a 1. brankářem, max. 15. hráčů a 2. brankáři ),
s následujícími úpravami:

1. Značky na hřišti: Z vyznačení hřiště dle pravidla 102 se požaduje pouze
vyznačení malého brankoviště včetně příslušné části brankové čáry,
vzdálené od zadního mantinelu minimálně 2 m. Ostatní značky na hřišti
jsou pouze pomyslné a o jejich pomyslné poloze rozhodují rozhodčí utkání.
2. Brány: Je povinné snížit výšku brankové konstrukce o 15 cm pomocí
schváleného systému na snižování florbalových branek.
3. Prostory pro střídání:Nemusí být vyznačeny.
4. Time-out:Žádné družstvo nemá právo na vyžádání time-outu.
5. Zvláštní pravidla pro brankáře:Hráči označení jako brankáři je dovoleno
se stejného utkání účastnit i jako hráč v poli s hokejkou.
6. Tresty: Vyloučení na 2 minuty nahrazuje vyloučení na 1 minutu,
pětiminutové vyloučení je nahrazeno 3 minutami. Trest 2+10 se nahrazuje
1+5.
Rozměry hřiště max. 36 x 18 m min. 28 x 18 m. Družstva hrají jednokolově
každý s každým. Zápasy ve skupině se hrají 2 x 10 min hrubý čas ( čas se
zastavuje při vstřelené brance, při zranění hráče, závažné technické poškození
prostoru hřiště, v poslední minutě zápasu se zastavuje čas při jakémkoliv
přerušení hry ), 2 min přestávka mezi poločasy. Pauza mezi zápasy cca 5 min.
Za vítězství se připisují 3 body, za prohru 0 bodů, za remízu 1 bod.
Při bodové shodě dvou a více družstev rozhoduje o pořadí větší počet bodů
ze vzájemných utkání. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve brankový rozdíl
a dále vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání. Pokud tato kritéria
nedovolují stanovit pořadí, rozhoduje brankový rozdíl a následně vyšší počet
vstřelených branek ze všech utkání (výhodnější je vždy vyšší číslo či počet).
Posledním kritériem jsou trestná střílení dle pravidel florbalu v počtu
3. Vybraní tři hráči provedou postupně každý jedno trestné střílení střídavě
z obou družstev na jednu branku. Není–li rozhodnuto, následují střídavě
po jednom z obou družstev trestná střílení stejných hráčů v libovolném pořadí,
ale hráč nesmí jet druhé kolo série dříve, než ostatní dva odjedou svá první
kola série trestných střílení a další série stejným systémem.
Uvedená kritéria je nutné použít ve výše uvedeném pořadí, nelze je jakkoliv
kombinovat (např. při bodové shodě tří družstev je nutností vyčerpat všechna
kritéria až do rozhodnutí, nelze se při zjištění nejslabšího družstva vrátit
v kritériích pro posouzení zbylých dvou družstev na již použitá kritéria např.
vzájemné utkání).
Ceny :

Každé družstvo bude oceněno sladkou odměnou, družstva na 1-3. místě budou
oceněna medailemi, v rámci turnaje bude vyhlášen all - star tým turnaje.

Závěrečná ustanovení : HC Baník Sokolov se podílí ½ na nákladech spojených s pronájmem
sportovní haly.

