[Type text]

HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

Florbal
1. Pořadatel:

Česká florbalová unie

2. Místo soutěže:

VUT CESA Brno – dvě hřiště - Technická 2, Brno
SH SportPoint Brno – Střední, Brno
Integrovná střední škola automobilní Brno

3. Kategorie

Starší a mladší žákyně (1. 1. 2002 až 31. 12. 2005).
Starší žáci a mladší žáci (1. 1. 2002 až 31. 12. 2005).

4. Kontakt:

Petr Šíma, tel. 608 956 571
e-mail: sima@ceskyflorbal.cz

Hrací systém:
Dvě základní skupiny po sedmi účastnících, kde ve skupině se střetnou družstva
každý s každým. Poté první čtyři družstva v každé skupině hrají čtvrtfinále (1A – 4B;
1B -4A; 2A -3B a 2B – 3A). Vítězové čtvrtfinále postupují do horního pavouku play-off
a dále hrají semifinále, o třetí místo a finále. Poražení čtvrtfinalisté postupují do
dolního pavouku play-off, kde hrají malé semifinále, o páté a sedmé místo.
Týmy, které v základní skupině skončí na 5. – 7. místě. Jsou zařazeny do skupiny o
umístění, kde se počítají zápasy ze základní skupiny a týmy hrají jen zápasy s druhou
skupinou. Všechny týmy odehrají v turnaji 9 zápasů.
Hrací čas:
Hrací čas 3 x 10 minut čistého času; mezi třetinami dvě minuty přestávka. Čas na
jedno utkání 60 minut.
Rozměr hřiště:
36 x 18 metrů.
Čekací doba:
Maximální čekací doba je 10 minut.
Pořadí ve skupině:
Je určeno podle následujících kritérií: počet bodů, počet bodů ze vzájemných utkání,
větší brankový rozdíl a potom větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání,
větší brankový rozdíl a následně větší počet vstřelených branek ze všech utkání, los.
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Rozhodčí:
Nominuje KRD Českého florbalu.
JURY turnaje:
Složení JURY stanoví KMM Českého florbalu nejméně 14 dní před uskutečněním
turnaje.
Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje, k zapisovatelskému
stolku nebo vedoucímu haly nejpozději do 30 minut po skončení utkání. Poplatek za
podání protestu je 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá.
Rozhodnutí JURY je konečné.

