FLORBAL
Datum konání:

24. 6. 2019 – 27. 6. 2019

Pořadatelský subjekt:

Český florbal,
Lomnického 1705/5, Nusle, Praha 4

Místo konání:

Sport Park Liberec – Hala míčových sportů; Home Credit Aréna,
Jeronýmova 570/22, Liberec

Organizační zajištění:

Jan Jirovský
mob. 777 002 160
e-mail: jirovsky@ceskyflorbal.cz

Ředitel soutěže:

Blanka Procházková
mob. 608 956 579
e-mail: Prochazkova@ceskyflorbal.cz

Hlavní rozhodčí:

Jakub Procházka

Kategorie:

Starší a mladší žákyně (1. 1. 2004 – 31. 12. 2007)
Starší a mladší žáci (1. 1. 2004 – 31. 12. 2007)

Počet účastníků:

Maximální počet hráčů v krajském družstvu je
14 + 2 členové doprovodu.

Časový program:

Po – St první utkání vždy od 9.00 hod.,
Čt – první utkání od 8.00 hod.
ostatní dle rozpisu

FLORBAL
Hrací systém:

Vychází z toho, že jsou dvě skupiny po sedmi, poté čtyři nejlepší
týmy z každé skupiny hrají play-off a týmy na 5. – 7. místě hrají
zápasy play-out o konečné pořadí křížem s týmy z druhé skupiny
s tím, že se zápasy ze základní skupiny s týmy na 5. – 7. místě
započítávají do tabulky.
Stejný systém platí pro obě kategorie.
V play-off v případě nerozhodného výsledku následují tři trestná
střílení, zápasy hrané do rozhodnutí.
Nástřel zápasů je slepý s tím, že v základní skupině odehrají týmy
šest zápasů během prvních dvou dnů, v dalších dvou dnech poté
budou odehrány zápasy play-off a play-out.

Předpis:

Hraje se dle platných pravidel florbalu.

Doba hry:

2 x 10 minut čistého času ve skupině a play-out
2 x 15 minut čistého času play-off

Počet utkání:

v každé kategorii 42 utkání ZČ
21 utkání play-off/play-out
celkem 126 utkání

FLORBAL
Rozdělení do skupin

Dívek a chlapců

Skupina A

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Kraj Vysočina

Plzeňský kraj

Skupina B

Ústecký kraj

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Karlovarský kraj

