FLORBAL
PROPOZICE

Sportovní liga základních škol
o Pohár ministryně školství
2018/2019

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 9
MĚŠICKÁ 720
PRAHA 9 PROSEK
TEL.: 286 884 456-7

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 9
PRACOVIŠTĚ :
GEN.JANOUŠKA 1060
PRAHA 14 ČERNÝ MOST
TEL/FAX: 286 889 428
MOBIL: 731 562 076
www.ddmpraha9.cz

FLORBAL
obvodní kolo
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Termín:

Dům dětí a mládeže Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Oddělení soutěží – Gen.Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428,
mobil:731562076
Obvod Praha 9
2. listopad 2018 (pátek) Mladší žáci - skupina A
6. listopad 2018 (úterý) Mladší žáci - skupina B, finále
9. listopad 2018 (pátek) Starší žáci – skupina A
13. listopad 2018 (úterý) Starší žáci - skupina B, finále
22. listopad 2018 (čtvrtek) Starší žákyně – Praha 9 a 14
O zařazení do skupin vás budu informovat e-mailem po termínu uzávěrky
přihlášek. Změna termínů turnaje je vyhrazena, podle počtu přihlášených
škol.

Místo:

2. ,9. a 22. listopad 2018, ZŠ Čakovice – nám. J. Berana 500, Čakovice
6. a 13. listopad 2018, ZŠ Vinoř – Prachatická 340, Vinoř

Kategorie:

III. mladší žáci:
1.) II. stupeň ZŠ
2.) ročníky narození 2005, 2006, 2007
IV. starší žáci a žákyně (tyto kategorie jsou zařazeny do SLZŠ)
www.sportovniligazs.cz
1.) II. stupeň ZŠ
2.) ročníky narození 2002, 2003, 2004, 2005
Hráč/hráčka může nastoupit pouze za jednu kategorii.
Sláma Karel
Zasílejte do 23. 10. 2018 na e-mail:karel.slama@ddmpraha9.cz.
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva
(jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.
Bez potvrzené soupisky a kartičky zdravotní pojišťovny nebudou hráči
připuštěni do turnaje.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Vyplňte
všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do
soutěže zařazeno.
V den konání od 7.45 do 8.15 v místě konání, vedoucí týmů předloží
soupisku družstva.
Vítězové školních kol.
Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden
vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň

Garant soutěže:
Přihlášky:

Soupisky:

Prezence:
Účastníci:

starší 18 let.
Rámcový
časový pořad:

7.45 – 8.15

prezence družstev, kontrola soupisek

8.15

zahájení soutěže nástupem družstev, upřesnění
pravidel, hracího systému

8.20 –
14.15
14.30

průběh soutěže
vyhlášení výsledků

Startovné:

Startovné se neplatí.

Dozor nad
žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou obu soutěže
vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem nedohodne jinak
(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)

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/ Technické ustanovení
Materiální
zabezpečení:

Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy dresů. Hráči musí mít
vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“.
6 hokejek a 3 míčky na rozcvičení.

Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení zápasu
ředitelem soutěže s vkladem 200.- Kč. Při zamítnutí protestu propadá
vklad pořadateli.
Hraje se dle pravidel florbalu a soutěžního řádu.

Pravidla:
Systém soutěže:

Závisí na počtu přihlášených družstev. Předpokládá se systém „každý
s každým“

Hrací doba:

Postup:

Předpokládaný hrací čas - 2 x 10 minut
(záleží na počtu družstev, pořadatel má právo změny)
2 minuty přestávka mezi poločasy
oddechový čas 1x 30 sec. za zápas
Vítězná družstva postupují do krajského kola.

Rozhodčí:

Zajišťuje pořadatel.

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. První tři družstva poháry.

Různé:

Nebrat s sebou cenné věci – šatny jsou pouze průchozí. Doporučujeme
hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. Vstup do
haly, tělocvičny, šaten je možný pouze po přezutí.

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této
podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Dne 17. 10. 2018

Karel Sláma
garant soutěže

