Kozel Cup o kroměřížský florbalový pohár – propozice
Popis:

florbalové turnaje pořádané pro žáky nižšího stupeň (3. až 5. třída) a vyššího stupeň
(6. až 8. třída) základních škol v Kroměříži

Termíny:

29. 9. 2021 (nižší stupeň) a 6. 10. 2021 (vyšší stupeň)

Místo:

SH Štěchovice, Štěchovice 1315/7a, Kroměříž

Školy:

ZŠ Zachar, ZŠ Slovan, ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zámoraví (jen nižší
stupeň), Gymnázium Kroměříž (jen vyšší stupeň)

Herní systém: hrát se bude systémem 4+1 podle oficiálních pravidel Českého florbalu, maximální
počet hráčů bude omezen na 12 hráčů/hráček na tým. Tým může být složen z žáků i
žákyň výše zmíněných tříd. Odpovědný vedoucí je povinen předat pořadatelům
soupisku týmu před prvním utkáním týmu, případně ji poslat pořadateli nejpozději den
před turnajem vyplněnou elektronicky. Utkání budou řídit dva licencovaní rozhodčí
Herní plán:

týmy budou rozděleny losem do dvou skupin po 3 týmech, kde se odehrají zápasy
„každý s každým“. V základních skupinách získává vítěz 3 body, poražený 0 bodů,
v případě remízy po konci druhé poloviny získávají oba týmy jeden bod. V případě
bodové rovnosti po odehrání všech zápasů ve skupině rozhoduje o konečném umístění
vzájemný zápas, vstřelené branky, rozdíl vstřelených a obdržených branek a případně
los. Všechny týmy postupují na základě umístění ve skupinách do play-off, ve kterém
se odehrají zápasy o konečné umístění. V případě remízy po druhé polovině zápasu
v play-off následují nájezdy, které provedou tři hráči z obou týmů. Pokud nebude o
vítězi rozhodnuto ani po třetí sérii nájezdů, následují další série nájezdů systémem
,,náhlá smrt“, do které mohou týmy nasadit hráče bez omezení

Hřiště:

hrát se bude na hřišti o velikosti 29x13 metrů ohraničeném certifikovanými mantinely.
Brány budou certifikované, klasických rozměrů s použitím odpovídajících snižovačů

Časový plán:

zahájení turnaje v 8:00, zápasy se budou hrát na dvě poloviny o délce 6 minut (nižší
stupeň) a 8 minut (vyšší stupeň). Los základních skupin a herní časy týmů budou
zveřejněny na hale v den konání turnaje. Předpokládaný konec turnajů je v 12:20 (nižší
stupeň) a 13:25 (vyšší stupeň)

Ceny:

každý účastník turnaje dostane menší cenu v průběhu závěrečného vyhlášení. Nejlepší
týmy získají hodnotnější ceny a vítězům bude propůjčen putovní pohár. Tým má
povinnost putovní pohár vrátit pořadatelům turnaje nejpozději v průběhu září 2022 po
vyžádání a domluvě se zástupcem oddílu SFK Kozel, z.s.

Pořadatel:

SFK Kozel, z.s., florbalový oddíl
https://sfkkozel.cz/, https://www.facebook.com/kozelpocenice

Kontaktní os.: David Lovas, sekretář SFK Kozel, hlavní pořadatel turnaje
florbal@sfkkozel.cz
+420 731 260 264

