Klub Koryčany

3. bodovací turnaj SHM VE FLORBALU
pro oblast Morava
2019/2020
A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Doprava:
Ředitel turnaje:
Přihlášky:

SHM Klub Koryčany, z. s.
v sobotu 11. ledna 2020 od 8.30 hodin
SPORTOVNÍ CENTRUM KORYČANY, Masarykova 161, Koryčany
Vlastní
Pavel Selucký
vyplněné přihlášky (včetně data narození) zašlou kluby a střediska nebo
organizace nejpozději do 9. ledna 2020 na adresu:
Pavel Selucký
Tel: 777 628 883
e-mail: pase@seznam.cz

Účastnické poplatky: startovné zašlou kluby a střediska nejpozději do 9. ledna 2020
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 stanoven dle počtu přihlášených týmů
Informační služba: 10. ledna 2020 od 19 hodin - tel.: 777 628 883
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.

Klub Koryčany
B. Technická a ostatní ustanovení:
Předpis:
Počet hráčů:
Věk. kategorie:
Hrací doba:
Dresy:
Obuv:
Hrací plochy:
Systém bodování:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

hraje se podle pravidel florbalu a podle tohoto rozpisu
nominováno: maximálně 10;
hraje 4 + 1 – starší, 5 + 1 – mladší
mladší kategorie (roč. narození: 2008 - 2010)
starší kategorie (roč. narození: 2004 - 2007)
bude upřesněna na místě
Stejné barvy, pokud možno opatřeny čísly
botasky, tenisky, adidasky, ... - obuv bez černé podrážky!!!
v tělocvičně je hrací plocha s umělým povrchem
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Získaný počet bodů ve třech bodovacích turnajích bude rozhodují pro nominaci
na Přebor SHM
Další ustanovení:
• Z důvodu aktuálního nedostatku rozhodčích každý klub či středisko, které se turnaje účastní,
musí dát pořadateli k dispozici nejméně 1 rozhodčího s vlastní píšťalkou, neměl by pískat
zápasy vlastního klubu.
• Vzhledem ke zkrácené hrací době se namísto 2 či 5 minutového trestu jede nájezd. Osobní
trest do konce utkání lze uložit spolu s trestným střílením. S udělením osobního trestu na
více utkání musí souhlasit nadpoloviční většina vedoucích klubů či středisek přítomných na
turnaji.
• S neukázněnými diváky komunikuje pořadatel, rozhodčí s nimi nediskutují.
Časový pořad:
830
slavnostní zahájení
840
zahájení soutěže
00
14
předpokládaný konec turnaje
1430
vyhlášení výsledků,
předáním cen a zakončení
V Koryčanech dne 2. ledna 2020
Pavel Selucký

