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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Organizátor : 
       Z pověření JM KR AŠSK se sídlem v Brně a OR AŠSK Blansko byly  
       organizací krajského přeboru pověřeno  ŠSK při ZŠ Salmova a ZŠ Blansko,  
       Erbenova ve spolupráci s florbalovým oddílem Atlas ČKD BLansko. 
2. Termín konání : 

  7. dubna 2009 dívky, 8. dubna 2009 chlapci 
3. Místo konání : 

  Blansko, hala TJ ČKD (u kuželny) 
4. Organizační štáb : 
       Mgr.Bohumil Hlaváček, ředitel soutěže 
       Mgr.Jaroslav Krejčíř, Mgr.Milan Vrána, hlavní pořadatelé 
       Martin Pivoda, hlavní rozhodčí 
       Martina Hlaváčková, hospodář 
       Jan Hlaváček, Vít Balák, Jan Šmerda 
                   organizační pracovníci 
5. Účastníci : 
       Vítězové okresních kol jihomoravského regionu, popř. náhradníci  
       z druhých míst, potvrzení příslušnou OR AŠSK. OR Blansko si vyhrazuje 
       právo startu 2 týmů v každé kategorii. V případě, že některý okres neobsadí  
       některou kategorii, získává právo startu druhý zástupce 
       z okresu Brno-město. Soutěž není letos postupová, RF se nepořádá.  
6. Adresa, informace : 
       Mgr.Bohumil Hlaváček 
       Dvorská 90 
       679 13 Blansko 
       Tlf: 776198192, e-mail orblansko@seznam.cz  
7. Přihlášky : 
       Potvrzené OR zaslat pořadateli nejpozději do  1. dubna 2009.  
       Uveďte e-mail školy a telefon, nejlépe mobil na kontaktní osobu! 
       Na přihlášku nutno uvést, zda je příslušná škola členem AŠSK.  
       Pořadatel dle došlých přihlášek stanoví systém soutěže a provede 
       nejpozději 2. dubna 2009 rozlosování s přesným časovým rozpisem. 
       Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel, budete-li mít problémy 
       s odesláním v termínu, avizujte obratem svoji účast telefonicky  
       s uvedením názvu školy, okresu a kategorie  ( telefon viz 6). 
8. Prezentace : 
       Po oba dny v hale od 8.00 do 8.30, aby bylo možno nejpozději v 8.45 provést   
       nástup a v 9.00 zahájit hru. 
9. Doprava : 
      Vlakem od Brna (směr Česká Třebová). 
      Přihlášeným týmům bude s rozlosováním a časovým pořadem případně zaslán 
      plánek města s vyznačením haly. 
10.Stravování : 
      Možno zajistit dle dohody. Nutno objednat s přihláškou, cena bude upřesněna.  
 
11. Kategorie : kategorie IV.    



TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
1. Startující : 
        Vítězná družstva okresních kol, popř.náhradník z druhého místa,  
        Pořádající OR AŠSK Blansko si vyhrazuje právo v případě zájmu  
        příslušné školy zařadit kromě vítěze i družstvo pořádající školy. 
        Družstvo tvoří maximálně 15 hráčů či hráček a 1 vedoucí. Každé 
        družstvo má sadu dresů s čísly a vlastní hokejky a míčky na rozehrání.  
2. Podmínky účasti : 
        V družstvu mohou startovat jen žáci příslušné školy v dané  
        kategorii, kteří jsou uvedeni na soupisce družstva potvrzené  
        příslušnou OR a ředitelstvím ZŠ, které ručí za zdravotní stav žáků. 
        Definitivní soupisku na formuláři AŠSK včetně čísel dresů předloží vedoucí  
        družstva při prezenci. Bez řádné soupisky nebude tým připuštěn k soutěži ! 
3. Pravidla 
       Na základě propozic ČFbU pro organizaci žákovských soutěží  
       hra dle pravidel ČFbU. Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem dle pravidel 
       velkého florbalu. Brankář je vybaven ochrannou helmou s maskou, výstroj 
       dle pravidel velkého florbalu.  
4. Systém soutěže 
       Bude upřesněn na poradě organizačního výboru po uzávěrce  
       přihlášek ( v předpokládaném případě účasti 8 týmů, 2 skupiny po 4, 
       dále play off ). Hrací doba 2x10 min. (30 min na zápas),  
       předpokládané ukončení turnaje kolem 17.30 h (v případě 8 účastníků). 
       Rozlosování bude rozesláno, nejlépe e-mail, uveďte jej na přihlášky ! 
5. Hodnocení 
      Poháry pro vítěze, diplomy, ceny (dle finančních možností ). 
6. Námitky 
      Protesty je možno podat u hlavního rozhodčího do 30 minut  
      po vzniku příčiny s vkladem 100 Kč, který v případě zamítnutí  
      protestu propadá. 
7. Rozhodčí 
      Delegovaní pořádající OR z řad kvalifikovaných rozhodčích ČFbU. 
      Připomínáme florbalové pravidlo : ROZHODČÍ MÁ VŽDY PRAVDU !  
8. Připomínky 
      Prosíme vedoucí družstev o dohled nad chováním svých svěřenců 
      mezi zápasy, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na majetku a  
      vybavení haly a celá akce proběhla v čestném sportovním duchu.     
 
   
             
Mgr. Jaroslav Krej číř, Mgr. Milan Vrána                                      Mgr.Bohumil Hlaváček 
            hlavní pořadatelé                                                                           ředitel soutěže 


