
 

Středoškolské florbalové hry o 

Pohár hejtmana Jihomoravského kraje  

PROPOZICE 

Krajské kolo pro školní rok 2014/2015  

A. Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel:  KR AŠSK ve spolupráci s Bulldogs Brno 

 

Termín konání:         Čtvrtek 22.1.2015 - DÍVKY 

                                     Středa  28.1.2015 - CHLAPCI  

  

Kategorie:                 V - chlapci a dívky narozeni od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999 

                                    1. družstvo je složeno z jedné školy 

    2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy 

    3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození 

                                          Všechny podmínky musí být splněny zároveň 

 

Místo konání:           Sportovní hala SportPoint, Střední 26, Brno-Ponava, 602 00 

                                    (vchod proti hotelu Avanti) 

 

Doprava:   Jízdné může hradit vysílající organizace AŠSK. 

Strava:              Strava a pitný režim vlastní. 

B. Technická ustanovení: 
 

Účastníci:      Řádně přihlášené školy 

Přihlášky: Nejpozději do 12. 1. 2015 – mailem -  miksl@bulldogs.cz  

                        Přihlášky po termínu nebudou brány na zřetel ! 

Losování: Rozlosování proběhne v úterý 13.1.2015,  

                        obratem bude zasláno na kontaktní tzn. přihlašovací email všech škol. 

                           

Soupisky:       Originál odevzdají vedoucí družstev před prvním zápasem finálového turnaje     

                        organizátorovi.. 

 

Poznámka:     Každé družstvo musí nastoupit k utkání ve vlastních dresech s  

                        čísly a s vlastní povinnou výzbrojí. V případě stejných dresů má  

                        povinnost řešit odlišení domácí družstvo. Pedagogický dozor ručí 

                        za slušné chování a zdravotní způsobilost hráčů, pořadatel  

                        nezajišťuje pojištění hráčů. 

 

Zdravotní zajištění:  Zajistí pořadatel. Nutná karta zdravotní pojišťovny! 

Informace: Miroslav Mikšl, tel: 737 788 616, email: miksl@bulldogs.cz 



 

Středoškolské florbalové hry o 

Pohár hejtmana Jihomoravského kraje  

HRACÍ SYSTÉM 

Krajské kolo pro školní rok 2014/2015  

Konečná podoba hracího systému bude připravena po uzavření přihlášek do soutěže 

 

Prezentace:           8:00 hod. dle termínu konání 

Rozměr hřiště:                   hraje se na oficiálním rozměru hřiště 40x20 m, dle pravidel ČFbU 

 

Počet hráčů:                    5 + 1 ( brankář ) 

 

Hrací doba:                        2 x 10 min. hrubého času,  

                                             poslední minuta druhého poločasu se odehraje na čistý čas,  

                                             přestávka 3 min.,  vyloučení 1 min. 

Time out:                            Povolen pouze ve finálové skupině (1 min.) 

                                                 

Rozpis zápasů:               Zveřejněn po rozlosování, dle schváleného hracího systému. 

  

Bodování:                            Výhra-2 body, prohra-0 bodů, remíza-1bod 

Postup při rovnosti bodů: 
                                     1) vzájemný zápas  

                                     2) rozdíl skóre 

                                          3) podíl všech výsledků (větší počet vstřelených gólů) 

                                                4) losem 

 

Vítězné družstvo postupuje do kvalifikace o postup na MČR – 10.2.2015 

 

Finanční odměna pro vítěze dívčí kategorie ve výši 2 500,- Kč 

Finanční odměna pro vítěze chlapecké kategorie ve výši 4 500,- Kč 

 

Poháry pro nejlepší tři týmy obou kategorií. 

Věcné ceny pro nejlepšího brankáře, hráče a nejlepšího střelce finálového turnaje obou 

kategorií věnuje 

 

 
Hlinky 34, Brno, Czech Republic, 541 214 249, http://www.florbal.com/ 

http://www.florbal.com/


                                                                                            
 

 

TURNAJ SE KONÁ POD ZÁŠŤITOU HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  

JUDR. MICHALA HAŠKA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Sportovní hala SportPoint, Střední 26, Brno-Ponava, 602 00 

(vchod proti hotelu Avanti) 

 

 
Doprava:- bus 67 "Sportovní"- tram 1, 6 "Hrnčířská" 

 


