
 

 

 

Propozice - OBLASTNÍ kolo ve florbalu starších žáků   

Pořadatel: ŠSK při ZŠ Postoloprty, Draguš 581, Postoloprty, 439 42 
                       OR AŠSK Louny 

                       kontaktní osoba – Mgr. Monika Schubertová  

 

Datum konání: 8. 11. 2021 (pondělí)                                              Místo konání: tělocvična ZŠ Postoloprty – Draguš 

Časový harmonogram:8.00 – 8.30 – prezentace 

                            8.30 – nástup 

                                      8.45 – zápasy v základních skupinách 

 12.15 - semifinálové a finálové zápasy  

 asi 13.30 – vyhlášení výsledků 

Startovné: členové AŠSK – 200,- Kč za družstvo 

                       nečlenové AŠSK – 500,- Kč za družstvo  

Věková kategorie: IV. – starší žáci (chlapci) 

                                   žáci jsou žáky 8. nebo 9. třídy, 

                                   žák 7. ročníku smí v kategorii startovat pouze za předpokladu, že nebyl na soupisce III. Ch 

Účastníci: družstvo tvoří maximálně 12 hráčů, vlastní hokejky, vlastní dresy 

Nasazení do skupin: podle počtu přihlášených – 1. varianta: každý s každým; 2. varianta: los do dvou skupin  

Pravidla: Hraje se podle pravidel ČfbU, dle soutěžního řádu AŠSK a dle propozic a pokynů, které vyhlásí organizátor soutěže.                    

        Hrací systém: podle počtu přihlášených družstev, nejspíše takto:                  (změnu systému si vyhrazuje pořadatel)  

- 2 základní skupiny, hraje se každý s každým 

- první dva ze skupiny postupují do semifinále, kde se hraje křížem (první s druhým, druhý s 

prvním) systémem play off  (vítězové- finále, poražení - o 3. místo) 

- družstva od 3. místa ve skupině – zápasy o umístění systémem 3-3, 4-4, atd. 

        Systém určení pořadí:  1. body (za vítězství 2 body, za remízu 1 bod) 

   2. vzájemný zápas 

   3. větší počet celkově vstřelených branek 

   X. vzájemná minitabulka (pokud je více shodných týmů) 

        Hrací doba: bude upřesněna na místě dle počtu přihlášených, čas se zastavuje pouze při dlouhodobějším přerušení  

             (po vstřelení branky, zničení míčku, zranění, při trestném střílení, na výslovný pokyn rozhodčího) 

       Počet hráčů: 4 + 1 

       Ostatní:  - do okresního kola postupují první dva týmy (může být změněno na pokyn OR AŠSK) 

  – propozice na OK obdrží postupující od pořadatele (ZŠ a MŠ kpt. Ot. Jaroše Louny – V. Suchý) 

 

Přihlášky: - zaslat na adresu Monika.Schubertova@zspostoloprty.cz do středy 3. 11. 2021 
 NEPOSÍLEJTE SOUPISKU- potvrzenou soupisku je nutné přivézt až na místo 

 - soupiska - na formuláři AŠSK – vzor 1 viz. příloha 

  

 

NUTNÁ SÁLOVÁ OBUV SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU! 

 

Poznámky:     

Za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá pedagogický doprovod. Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou 

pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. V případě pojistné události využijte možnosti zákonného pojištění žáků v kmenové 

základní škole. 

Pořadatel neručí za ztrátu věcí.  

Hrubé chování vůči majetku hřiště a nepřístojné chování může být důvodem k diskvalifikaci družstva z celého turnaje, o čemž 

rozhoduje výhradně pořadatel turnaje!  

! Covid opatření ! – potřeba provedení testů + musíme dodržet aktuální opatření ke dni konání 
 

Na pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel.            Mgr. Monika Schubertová, organizátor soutěže                             

(přijetí přihlášky potvrdím emailem)            ZŠ Postoloprty, Draguš 581 

                                      Monika.Schubertova@zspostoloprty.cz 
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