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PROPOZICE SOUTĚŽE



PROPOZICE

Pořadatel: florbalový oddíl FbC 98 Chomutov 

Organizátoři: Tomáš Kubeš (hlavní organizátor soutěže)

Martin Bocian (sportovní sekretář FbC 98 Chomutov)

Petr Novotný (předseda klubu FbC 98 Chomutov)

Věková kategorie: hráči ročnku narození 1994 a starší

Termín: od 15.9.2012 do 30.6.2013

Místo konání: Městská sportovní hala Chomutov, malý sál

Parametry hřiště: 34 x 16 metrů, časomíra, mantinely a branky s certifikací IFF

Pravidla: hraje se dle pravidel ČFbU (počet hráčů 4+1)

Rozhodčí: s licencí ČFbU (zajistí pořadatel)

Startovné: 12.000 Kč / tým, splatné do 31.8.2012 (viz níže)

Počet týmů: 8 týmů

Hrací čas: - 3 x 10 minut čistého (stopovaného) času

Hodnoc. výsledků: - vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů

Ceny: - Putovní pohár pro vítěze, další týmy: poháry, medaile, diplomy

- vyhlášení individuálních cen

- cena fair-play

Přihlášky:

Závazné přihlášky s vyjádřením zájmu či dotazů zasílejte elektronicky na adresu martin.bocian@seznam.cz. 

Termín pro zasílání přihlášek je 30.6.2012!

Ve zprávě uveďte: - jméno týmu

- přibližný počet hráčů

- jméno a příjmení kontaktní osoby

- e-mailový a telefonický kontakt

Těšíme se na pěkná florbalová setkání ! Veškeré další dotazy zodpoví:

Ing. Martin Bocian
sportovní sekretář a hlavní trenér FbC 98 Chomutov

martin.bocian@seznam.cz

www.fbc98chomutov.cz

mailto:martin.bocian@seznam.cz
http://www.fbc98chomutov.cz/
mailto:martin.bocian@seznam.cz


PŘEDPIS SOUTĚŽE

Systém soutěže
- soutěž je vypsána pro 8 týmů 
- systém: tříkolově každý s každým (21 zápasů)
- hraje se systémem 4 + 1 (čtyři hráči v poli a brankář)

Soutěž probíhá turnajovým způsobem od září do května. Hrají se vždy dva turnaje v jeden den, na 
každém z nich startuje pět družstev a jedno má vždy volno. První turnaj v čase 8:00 – 13:00 a druhý 
turnaj v čase 13:00 – 18:00. Každé z družstev odehraje na turnaji dva zápasy, jejichž výsledky se 
započítávají do celkové tabulky soutěže.

Hodnocení výsledků: za vítězství se přidělují 3 body, při nerozhodném výsledku se oběma 
družstvům přiděluje 1 bod

Hrací čas: 3 x 10 minut čistého (stopovaného) času, přestávka 3 minuty. Minimální čas na jedno 
utkání je 60 minut.

Hrací den: sobota nebo neděle (vždy podle vytíženosti haly)

Haly: Městská sportovní hala Chomutov (malý sál) nebo případně SH Spořice

Rozměry hřiště: hraje se na hřišti o rozměrech 34x16 metrů
Zodpovědná osoba: Každé družstvo před startem soutěže nahlásí tzv. zodpovědnou (kontaktní) 
osobu, která bude jednat jménem týmu a na kterou se pořadatel bude moci případě potřeby obrátit.

Startovné: 12.000 Kč za tým na sezónu 
(skládají týmy před začátkem soutěže na účet klubu FbC 98 Chomutov – pokyny k platbě obdrží  
týmy po termínu uzavření přihlášek do soutěže)

Odměna rozhodčím: 200 Kč/utkání (hradí pořadatel FbC 98 Chomutov)

Věkové kategorie: Hráči ročníku narození 1994 a starší. Minimální věk 16 let v den konání turnaje. 
Horní věková hranice není stanovena.

Nastupování hráčů: Do utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedeni na soupisce družstva. 
(Viz Předpis pro práci se soupiskou družstva)

Vedení soutěže:
Tomáš Kubeš – hlavní organizátor (tomas.kubes@kapsch.net)
Martin Bocian – sportovní sekretář FbC 98 Chomutov (martin.bocian@seznam.cz)
Petr Novotný – předseda klubu FbC 98 Chomutov (petr.novotny@magna.com)


