file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf


PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA VE FLORBALU 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ





Pořadatel: 		 ZŠ Horní Bříza, OR AŠSK Plzeň-sever

Termín konání: 	úterý 6.11.2018 – mladší žáci 
			čtvrtek 8.11.2018 – mladší žákyně

Místo konání: 		tělocvična ZŠ Horní Bříza

Kategorie:	III. H a III. D – mladší žáci a žákyně – 2. stupeň ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2007, 2006, 2005)
	V okresním kole mohou startovat i nižší ročníky narození.

Informace:		Na telefonním čísle: Stanislav Rous 732 323 249

Přihlášky:		Do středy 31.10.2018 na e-mail: rousstanda@seznam.cz  
                                    nebo na tel. číslo:           732 323 249


Časový rozpis:	Prezence družstev: 		8.00 - 8.40
Technická porada: 		          8.40
Nástup družstev: 	         	          8.50
Zahájení turnaje: 		          9.00
Předpokládaný konec:                    14.00


Časový pořad a rozlosování utkání bude provedeno při technické poradě.


Soupisky:	Soupisku s hlavičkou “Středisko služeb školám Plzeň“ potvrzenou vedením školy, která je součástí přílohy, předloží vedoucí družstva při prezenci.


Zdravotník:                Zajišťuje pořadatel, každý účastník musí mít kartu své zdravotní    
                                   pojišťovny

Pravidla hry:	Mužstvo tvoří maximálně 12 hráčů (hráček). 
	V poli hraje 3 + 1 / brankář - hoši
	V poli hraje 4 + 1 / brankářka – dívky
	Střídání hokejově.


Hrací systém: 		Podle počtu přihlášených družstev

Hrací doba: 		Bude upřesněna na poradě vedoucích 

O konečném pořadí rozhoduje:
	počet bodů (2 za vítězství, 1 za remízu)
	vzájemný zápas při rovnosti bodů 2 družstev (při remíze: rozdíl branek ze všech utkání ve skupině, větší počet střelených branek) 
	při rovnosti bodů 3,4 družstev – minitabulka a v ní: počet bodů, rozdíl branek, větší počet vstřelených branek, při shodě těchto kritérií -  nájezdy (3)




Rozhodčí: 		Zajistí pořadatel 

Pojištění: 		Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK ČR nejsou 				pojištěni proti úrazu ani krádeži a ztrátám. VV AŚSK doporučuje 					účastníkům uzavřít zvláštní pojistku, nebo využít pojistky školy.

Bezpečnost: 	Za bezpečnost hráčů odpovídá v plném rozsahu vysílající škola (vyhláška MŠMT ČR č.5/2005 § 7, odst.2)

Pravidla:		Hraje se podle pravidel florbalu ČFBU se zmenšeným počtem hráčů.
			Pravidla jsou přizpůsobena rozměrům hrací plocha a podmínkám tělocvičny.

Výstroj:		Družstva musí mít sadu dresů, brankář povinně přilbu a florbalové chrániče. 			Sálová obuv nezanechávající skvrny na palubovce. Hoši i dívky nastoupí ke 			svým zápasům bez prstýnků řetízků, náušnic a dalšího piersingu 
			a nebezpečných ozdob.
 			

Upozornění:	Šatny se pro velký počet mužstev nebudou zamykat a budou sloužit 
			výhradně a pouze jako převlékárny, proto ať žáci nevozí zbytečné 
			cennosti.
			Výstroj a hokejky lze ponechat na turnaje v uzamčeném kabinetu Tv.








                                                                                                          Stanislav Rous
									ZŠ Horní Bříza











