


Ubytování: Domov mládeže Rožkova 331, Pardubice za cenu 250,- Kč/noc. Požadavek
na ubytování je třeba uvést v přihlášce.

Stravování: Pořadatel nezajišťuje, v okolí obou hal je možné nakoupit i v sobotu, 
případně navštívit restaurační zařízení.

Kategorie:
1. mladší žáci rok nar. 2009 a mladší
2. starší žáci rok nar. 2006 až 2008

Aktuální informace:
http://republika.florbalspv.cz 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1806-republikova-soutez-florbal.html 

Technická ustanovení
Pravidla: Oficiální pravidla florbalu: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/predpisy/pravidla-florbalu
Mladší žáci hrají na zmenšeném hřišti a na branky snížené pomocí 
snižovačů.

Kapacita turnaje: v každé kategorii maximálně 8 týmů
Herní systém: Stejný pro obě kategorie

1. Základní část
2 skupiny po 4 týmech, ve skupině každý s každým 
(celkem 12 zápasů)

2. Play-off 
1-4, 2-3
vítězové postupují
(celkem 4 zápasy)

3. Semifinále (2 zápasy)
4. Zápas o 3. místo (1 zápas)
5. Finále (1 zápas)
V případě nerozhodného stavu v normální hrací době v zápase 
play-off se hraje prodloužení 1�5minut systémem „náhlá smrt“. 
Pokud nerozhodný stav trvá i po prodloužení rozhodnou trestná 
střílení. V trestných stříleních rozhoduje každý nájezd („náhlá 
smrt“). Hráči se mohou opakovat po 5 trestných stříleních.
V případě menšího počtu přihlášených týmů si pořadatel 
vyhrazuje právo změnit systém turnaje.

Losování: Rozlosování do skupin provede pořadatel a kompletní rozpis zápasů
celého turnaje zveřejní nejpozději ve čtvrtek 19.11.2020

Délka zápasu: 1 � 10 minut hrubého času, bez přestávky, vyloučení na 1 minutu

Ukončení turnaje: Předpokládané ukončení turnaje nejdéle do 16:00 podle počtu 
účastníků.

Počet hráčů: Hraje se systémem 5 hráčů v poli + 1 brankář.

Výstroj hráčů: Družstva nastoupí v jednotných dresech. Brankář povinně 
nastupuje s brankářskou maskou a helmou.

Soupiska: Na soupisce smí být uvedeno maximálně 15 hráčů. Účast dívek je
možná. Při zjištění nepravdivých údajů uvedených na soupisce
bude družstvo diskvalifikováno. Pořadatel si vyhrazuje možnost
namátkové kontroly identity hráče (karta pojištěnce).

Vít Hanáček Kamil Pipek Jaroslav Plch
vedoucí OMM ČASPV ředitel turnaje vedoucí komise RS MR ČASPV



10 PRAVIDEL FAIR PLAY

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím 
čest.

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče.

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu.

8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.

9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.

10.  Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.


