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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: miroslav.jira@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428,
mobil:731562076
Obvod Praha 9
3. 11. 2022 III. chlapci P 9 skupina A turnaj ( 6 škol ) do 11:30!!!
4. 11. 2022 III. chlapci P 9 skupina B turnaj ( 8 škol ) + finálový zápas P
9! Musí přijít vítězná škola ze dne 3.11.2022!!!
24. 11.2022 III. chlapci P 14 turnaj a finále ( 7 škol ) FZŠ Chodovická
25. 11.2022 III. dívky P 14 ( jen ráno finále) a P 9 turnaj ( 10 škol )
O zařazení do skupin vás budu informovat e-mailem po termínu uzávěrky
přihlášek. Změna termínů turnaje je vyhrazena, podle počtu přihlášených
škol.

Místo:
ZŠ Čakovice – nám. J. Berana 500, Čakovice(3., 4. a 25.11.) a FZŠ
Chodovická-Chodovická ulice (24.11.)
Kategorie:

Kategorie III.
Žáci a žákyně 6. - 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Garant soutěže:
Přihlášky:

Mgr. Miroslav Jíra
Zasílejte do 20. 10. 2022 na e-mail:miroslav.jira@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 1 vedoucí.
Přičemž vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou
a zároveň starší 18 let. Hraje se 5+1 brankář.

Soupisky:
Prezence:
Účastníci:

Rámcový
časový pořad:

Startovné:
Dozor nad
žáky:
Zdravotní
zabezpečení
a úrazové
pojištění:

7.45 – 8.15

prezence družstev, kontrola soupisek

8.15

zahájení soutěže nástupem družstev, upřesnění
pravidel, hracího systému

8.20 – 14.00

průběh soutěže a vyhlášení výsledků

Startovné se neplatí.
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)
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani
ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s
sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.

B/ Technické ustanovení
Materiální
zabezpečení:
Pitný režim
Pravidla:
Systém soutěže:
Hrací doba:
Postup:

Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy dresů. Hráči musí mít
vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“.
Hokejky a 3 míčky na rozcvičení.
Každý si zajišťuje sám.
Hraje se dle pravidel florbalu a soutěžního řádu.
Závisí na počtu přihlášených družstev.
Bude upřesněno.
(záleží na počtu družstev, pořadatel má právo změny i v den turnaje)
Vítězná družstva postupují do krajského kola.

Rozhodčí:
Ceny:
Různé:

Zajišťuje pořadatel. A pokud nepřijdou, pískají učitelé ze škol.
První tři družstva obdrží diplom a pohár.
Nebrat s sebou cenné věci. 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 13. 10. 2022

Mgr. Miroslav Jíra
garant soutěže

