
Středisko volného času Litomyšl, Dukelská 534, 570 01 Litomyšl, 
oddělení tělovýchovy

telefon 732163054, e – mail: janda@ddm.litomysl.cz

Oblastní kolo ve florbalu II.kategorie smíšená družstva

Pořadatel :            Středisko volného času Litomyšl
                             ZŠ Dolní Újezd
Termín :               úterý 12.2.2019 – 9,00 hodin   
Místo :                  tělocvična ZŠ Dolní Újezd
Přihlášky :            nejpozději do 31.1.2019 
Soupisky :            družstva škol startují na společnou soupisku, kde bude uvedeno nejvýše 12 
                             soutěžících. Vedoucí družstva ji odevzdá při prezentaci před soutěží.
Šatny :                  v areálu školy
Informace :           Petr Janda – SVČ Litomyšl 
Předpis :               hraje se podle platných pravidel a těchto propozic
Startují :               žáci a žákyně II.kategorie: ročníky narození 2009,2008,2007 Každé 

     družstvo má 3+1 hráče (v družstvu hrají: chlapci i dívky – jejich poměr
                 není určený, jenom chlapci nebo jenom dívky)   

Systém soutěže:   podle počtu přihlášených družstev
                             vítězné družstvo postoupí do okresního kola, které se bude konat 21.2.2019 
                             v Dolním Újezdě                   
Doba hry :            2 x 7 minut hrubého času
Podmínky účasti :přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude zodpovídat
                             za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola zodpovídá za zdravotní
                             způsobilost žáků zúčastnit se soutěže
Určení pořadí :     podle počtu získaných bodů  /3  -  1  -  0/
                             dále při stejném počtu bodů:
                             a/ výsledek vzájemného zápasu
                             b/ rozdíl branek
                             c/ počet vstřelených branek
                             d/ 3 trestná střílení
Úbor :                   družstvo nastoupí k zápasům v jednotných dresech s čísly a sálové obuvi
                             Vybavení: viz pravidla florbalu, družstva s sebou
                                               /minimálně 6 hokejek, 2 míčky, brankář masku/         
Ceny :                   první tři družstva v kategorii obdrží diplomy a medaile
Různé :                 pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky 
                             soutěže.
                             Není povoleno hrát v     obuvi s     černou podrážkou!!!
                             Vedoucí družstva musí mít s sebou vhodnou obuv na přezutí do sportovní
                              haly.

     Josef Štefl v.r.                                  Jiří Lněnička v.r.                                 Petr Janda
      ředitel SVČ                               ředitel ZŠ Dolní Újezd                     vedoucí oddělení TVS
                                   .     
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