KR AŠSK ČR Libereckého kraje, OR AŠSK ČR Liberec, ZŠ Ještědská,
Gymnázium Jeronýmova a Liberecký kraj
pořádají

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE ZŠ 2021-22
Všeobecná ustanovení:
Pořadatelé a místa uspořádání: Většina skupin se hraje ve Sportparku Liberec (Aréna),
některé skupiny probíhají na ZŠ – dle rozpisu
KATEGORIE III. – 6.-7.třída ZŠ
KATEGORIE IV. – 8.-9.třída ZŠ
Pozn.: do úrovně okresního kola je povolen start mladších za starší
Vedoucí skupin mají za povinnost:
-

po odehrání skupiny zaslat výsledky vedoucímu soutěže e-mailem na:

v.nevrkla@seznam.cz, leos.bim@jergym.cz (naskenovat tabulku nebo zaslat výsledky
jednotlivých zápasů)
-

vybrat soupisky od týmů v příslušné skupině

Ředitel soutěže: Vladimír Nevrkla, mobil 775301361
Rozhodčí: pokusíme se zajistit ve spolupráci s FBC Liberec
UPOZORNĚNÍ:
1) V prostorách haly míčových sportů (ARENA) i na školách, kde se hrají skupiny, je
nutné nosit roušku nebo respirátor. Ten se odkládá až na hale/v tělocvičně!!!
2) Na soupisce je potřeba do kolonky poznámka uvést bezinfekčnost – zda žák prodělal
covid v uplynulých 180 dnech, zda je očkován nebo zda předložil negativní test
(antigenní nebo PCR)
Semifinále - postupují vítězové skupin, termín bude upřesněn, ARÉNA
Okresní finále - ARÉNA, termín bude upřesněn
Technická ustanovení.
Předpis:

hraje se dle Pravidel florbalu a tohoto rozpisu

Hráči:

družstva tvoří maximálně 15 hráčů/hráček a 1 vedoucí
hraje se 5 + 1

Branky:

branky velké 160x115 cm

Systém:

ve skupinách každý s každým, do semifinále postupuje vítězné družstvo

Hrací doba: 2x 10 minut, dívky 6.-7.třída doporučeno 2x8 minut;
Postup:

KF – LIBEREC, prosinec 2021

Věkové kategorie:

žáci a žákyně kat. III. (6.-7.třída) a IV. (8.-9.třída)

Podmínka účasti:

každý hráč musí mít sálovou obuv s bílou podešví, družstvo stejné
dresy

Upozornění: -

za zdravotní stav hráčů odpovídá vysílající škola

-

za případné ztráty pořadatel neručí, pokud věc nevzal do úschovy

-

všichni se účastní soutěže na vlastní nebezpečí

-

každé družstvo musí mít dospělého vedoucího, který v případě potřeby, na
požádání vedoucího soutěže bude vykonávat funkci rozhodčího

-

dodržení platných hygienických pravidel

-

dodání aktuální soupisky s vyznačeným prokázáním bezinfekčnosti

Případné dotazy: vedoucí soutěže – V. Nevrkla 775301361, nebo I.Vořechovská –
723392060, nebo L. Bím – 732111446
ROZLOSOVÁNÍ – viz příloha

POKUD SE NECHCETE NEBO NEMŮŽETE Z NĚJAKÉHO DŮVODU ZÚČASTNIT,
INFORMUJTE CO NEJDŘÍVE VEDOUCÍ SOUTĚŽE – V. NEVRKLU NEBO L. BÍMA,
ABYCHOM MOHLI UPRAVIT ROZPIS. POKUD SE BUDETE OMLOUVAT JEDEN
DEN PŘED TURNAJEM, JE TO POZDĚ!!!
Vladimír NEVRKLA, ředitel soutěže

