
Florbalový turnaj 23.6.2022

Kdy: čtvrtek 23.6.2022, 8.15-12.35h

Kde: tělocvična SGLD

Kdo: 3.-7. třída

Propozice turnaje:

Týmy: Každý ročník vytvoří 1 tým. Každý tým se skládá z 5-8 hráčů/hráček. V
každém týmu musí být alespoň 2 dívky, z toho alespoň jedna aktivně hraje v poli po
celou dobu herního času zápasu. Tzn. že aktivně hraje 5 hráčů v poli a max. 3 hráči
mohou být na střídačce.

Herní čas: 1 zápas - 2x4 mi.n čistého času (1 min. pauza mezi poločasy)

Pomůcky a oblečení: Každý tým si zvolí jednotnou barvu triček. V případě shodné
barvy triček obou týmů proběhne los o přiřazení rozlišovacích dresů. Hráči hrají ve
vhodné sportovní obuvi pro vnitřní prostředí. Hráči si mohou přinést a hrát se svou
vlastní florbalovou holí. Dostatek tekutin nutností!!!

Herní systém: Bude se hrát skupinovým systémem a následným pavoukem Play-Off.
Vytvoří se 1 pětičlenná skupina. Ve skupině bude hrát každý s každým (výhra-3
body, remíza-1 bod, prohra-0 bodů). Týmy, které se umístí na 1. až 4. místě ve
skupině na sebe narazí v následném semifinále Play-Off hraném do rozhodnutí (v
případě remízy v Play-Off rozhoduje rozstřel z půlící čáry na prázdnou branku).
Vítězové semifinále se následně utkají o 1. místo ve finále. Poražení ze semifinále
se spolu utkají v zápase o 3. místo. Pro nepostupující 5. tým turnaj končí a další
program je v kompetenci třídního učitele.

Fanoušci: Žáci, kteří nehrají a jejich dozor můžou fandit v sedě na žíněnkách v
tělocvičně. V případě nekázně budou fanoušci odvedeni zpět do tříd!!!

Harmonogram:
8.00h - příprava tělocvičny
8.15h - zahájení turnaje
8.20-12.20h - zápasy ve skupině + Play-Off
12.25h - vyhlášení vítěze
12.30h - úklid tělocvičny



Skupina A

X 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída

3. třída X

4. třída X

5. třída X

6. třída X

7. třída X

Rozpis zápasů:
#1   3T vs 4T

#2   5T vs 6T

#3   7T vs 4T

#4   3T vs 6T

#5   5T vs 7T

#6   7T vs 3T

#7   4T vs 6T

#8   3T vs 5T

#9   6T vs 7T

#10 4T vs 5T

#11 SF1: A1 vs A4

#12 SF2: A2 vs A3

#13 o 3. místo: poražený SF1 vs poražený SF2

#14 finále: vítěz SF1 vs vítěz SF2

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel IFF a dle specifických modifikací v hodinách

Tv ve školním roce 2021/22. Nezapomínejte, že rozhodčí má vždy pravdu!!!

Rada na závěr: Zachovejte duch fair-play a užijte si hru a celý turnaj! Ne vždy je

vítězství to nejdůležitější! Ať vyhraje ten nejlepší!


