
 
Klub Kroměříž 

1. bodovací turnaj SHM VE FLORBALU pro oblast Morava 2019 
 

A. Všeobecná ustanovení 

 

Pořadatel:   SHM Klub Kroměříž a SHM Klub Koryčany 

Datum konání:  v sobotu 2. listopadu od 8.30 hodin 

Místo konání:  SPORTOVNÍ CENTRUM KORYČANY, Masarykova 161, Koryčany 

Doprava:  Vlastní 

Ředitel turnaje:  Jan Kapounek 

Přihlášky:  vyplněné přihlášky (včetně data narození) zašlou kluby a střediska nebo 

organizace nejpozději do 27. října na adresu: 

Jan Kapounek 

Na Lindovce 3290 

767 01 Kroměříž 

Tel: 605 97 97 78 

nebo na e-mail: jan.kapounek@seznam.cz  

 

Účastnické poplatky: startovné zašlou kluby a střediska nejpozději do 30. listopadu 2019 

na účet: 3071613/0300, variabilní symbol: 98153040, konstantní symbol: 

0558 

Po dohodě je možné hradit startovné v hotovosti na místě. 

Celková částka startovného se vypočítá podle tabulky na zadní straně přihlášky. 

 

Systém turnaje:  bude rozeslán mailem do 31.10.2019 přihlášeným družstvům 

Informační služba:  1. listopadu 2019 od 19 hodin - tel.: 605 97 97 78 

Občerstvení:   zajištěno v místě konání turnaje 

 
Ředitel turnaje je oprávněn vykázat z prostor tělocvičny osoby, které budou svým chováním 

narušovat řádný a plynulý průběh turnaje.  

 

 

B. Technická a ostatní ustanovení: 

 

Předpis:   hraje se podle pravidel florbalu a podle tohoto rozpisu 

Počet hráčů:   nominováno: maximálně 10;  

hraje 4 + 1 – starší, 5 + 1 – mladší 

Věk. kategorie:  mladší kategorie (roč. narození: 2008 – 2010) 

   starší kategorie (roč. narození: 2004 – 2007) 

Hrací doba:   bude upřesněna na místě 

Dresy:   Stejné barvy, pokud možno opatřeny čísly 

Obuv:    botasky, tenisky, adidasky,... - obuv bez černé podrážky!!! 

Hrací plochy:  v tělocvičně je hrací plocha s umělým povrchem 

Systém bodování:  

1. místo  5 bodů 

2. místo  4 body 

3. místo  3 body 

4. místo  2 body 

5. místo  1 bod 
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Klub Kroměříž 

 

Získaný počet bodů ve bodovacích turnajích bude rozhodují pro nominaci na Přebor SHM 

 

Časový pořad:  

830  slavnostní zahájení 

840   zahájení soutěže 

1400  předpokládaný konec turnaje 

1430  vyhlášení výsledků, 

předáním cen a zakončení 

 

V Kroměříži dne 5. října 2019 

Jenda Kapounek 


