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Propozice župního přeboru ve florbalu 

neregistrovaných 
 

 
 
 

Datum konání: SOBOTA  12.  březen  2022  
 

  
Místo:  Sportovní hala ZŠ Městečko Trnávky, č.p. 2, PSČ 569 41 
 

 
Kategorie:  I. Nejmladší žáci  rok narození: 2015 - 2012 
 
  II. Mladší žáci   rok narození: 2011 - 2009 
 
  III.  Starší žáci, dorost  rok narození: 2008 - 2005 
 
  IV.  Junioři, muži   rok narození: 2004 - a víc 
 

Prezence:  8:30 - 8:45  I, II, III. kategorie 
 

  13:00-13:15 IV. kategorie 
 

  Při nečekaných komplikacích možno volat 777 243 252 
Družstvo, které se nedostaví k prezenci, bude diskvalifikováno, pokud však nedá 
do 8:45, popř. 12:45 vědět o pozdním příjezdu. 
 

Začátek:  9:00 hod. I, II, III. kategorie 
 
  13:30 hod. IV. kategorie 
 
Předpokládaný konec:  13:00 I, II, III. kategorie 
 

19:00 IV. kategorie 
 
Podmínky pro družstva: 

 Družstvo tvoří max.15 hráčů a max. dva vedoucí  

 Družstvo musí mít s sebou nejméně jednu /raději však dvě/ sady jednotných dresů 
odlišné barvy s čísly a sokolskou symbolikou 

 Dále pak výstroj a výzbroj dle pravidel 

 Hráči musí mít vhodnou obuv do HALY 

 Občerstvení zajištěno v místě haly ; 
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 Platný členský průkaz ČOS, tj. řádně vyplněný, podepsaný, s vylepenou fotografii a členskou 
známkou na příslušný rok 

 Průkaz zdravotní pojišťovny předloží ke kontrole u prezence (z důvodu úrazu na přeborech) 

 
Startovné: 

 Sokolská družstva z Pippichovy župy 600kc/tým 

 Ostatní nesokolská či sokolská družstva z jiné župy 800Kč/tým 
 
Systém hry: 

 Každý s každým v dané kategorii 

 Hrací doba 2 x 15 min. nebo 3 x 10 min. 

 Za vítězství 3 body 
Za remízu 1 bod pro oba týmy, kde třetí bod získá vítěz v prodloužení, kdy počet 
hráčů se snižuje na 3+1 a hrací doba je 3 min. (náhlá smrt), popř. 3 x samostatný nájezd 
Za prohru 0 bodů 

 Rozhodující kriteria pro určení konečného pořadí:  
1. body 
2. vzájemný zápas 
3. celkový rozdíl skóre 
4. Počet vstřelených branek 
5. 3 x trestné střílení (nájezd) 

 Časový rozpis utkání bude rozeslán dle přihlášených družstev min. tři dny před turnajem 

 Při nedostavení se na zápas do 5 minut dojde ke kontumaci 5:0 ve prospěch 
neprovinilého družstva 

 Vedoucí družstva může podat protest řediteli soutěže do 10 minut po ukončení 
příslušného utkání nebo do 10 minut po vyhlášení výsledků s vkladem 500,-Kč. Bude-li 
protest oprávněný, vklad bude vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch 
pořadatele. Protest projednává komise (ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a zástupce 
župy). 

 Hrát se bude systém 4+1  

 Hraje se podle pravidel ČfbU 
 

P O Z O R :  Z ÁV A Z N O U  P Ř I H L ÁŠ K U  Z AS L A T  D O  Ú T E R Ý   8. 3.  2022 
 

 Na email:    vitmusil@seznam.cz 
 
Informace o postupu do oblastního kola: 

Kategorie I. 4+1   9. 4. 2022 Praha         

Kategorie II. 4+1 10. 4. 2022 Praha             

Kategorie III. 4+1 24. 4. 2022 Praha, Královské Vinohrady / hala 

Kategorie IV. 4+1 23. 4. 2022 Praha, Královské Vinohrady / hala 

 

Hráči se mohou turnaje zúčastnit jen za předpokladu dodržení všech mimořádných 

a ochranných opatření vydaných MZ, které stanovuje bod 12. podle § 2 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 94/2021 Sb. jako podmínky pro konání sportovních utkání. 

 

Těšíme se na Vaši účast!  Nazdar!!!    Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko 

            Tělocvičná jednota Sokol M.Trnávka 

mailto:vitmusil@seznam.cz

