
Komise RS MR ČASPV 
 

 
 
 

 
Republiková soutěž ČASPV ve FLORBALU 2022 

 
Pořadatel: Komise rekreačních sportů MR ČASPV  
 

Termín: 3. prosince 2022 od 9:00 
 

Prezentace: od 8:00 
 

Místo konání: mladší žáci – malá hala Univerzity Pardubice 
  starší žáci – velká hala Univerzity Pardubice 
 

Ředitel turnaje: Jaroslav Plch 
 

Přihlášky: Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. 
Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou 
poštou na adresu:  
hanacek@caspv.cz; plhamtrebova@gmail.com) 
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle 
chronologického pořadí jejich doručení: 
1. Do 4. 11. 2022 budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané 

prostřednictvím KASPV. 
2. Po 4. 11. 2022 budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 
3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem 21. 11. 2022 nebo okamžikem 

naplnění kapacity turnaje. 
4. Přílohou přihlášky bude jmenná soupiska všech hráčů a jméno 

zodpovědné osoby starší 18 let. 
5. Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatná 

družstva splňující podmínky vyhlášení republikové soutěže. 
Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny spolkové 
členské příspěvky pro rok 2022 nejpozději 30 dní před konáním soutěže 
(vysílající složka potvrdí – sken- zaplacení s.č. příspěvků za hráče družstva do 

21.11. 2022.: hanacek@caspv.cz) 
6. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou všichni hráči 

na soupisce členy ČASPV. 
7. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí České 

florbalové unie (ČFbU).  
8. Pořadatel si vyhrazuje možnost provést kontrolu identity hráčů – karta 

pojištěnce. 
 
Startovné: za družstvo ČASPV (členové)  2700,- Kč 
  za družstvo veřejnost (nečlenové ČASPV) 3900,- Kč  
 
   Celkovou částku zašlete nejdéle do 21. listopadu 2022  na účet  ČASPV -   

   Č.Ú. 53437011/0100, VS: 100 606 22 

 
Doprava: Tělovýchovný areál Univerzity Pardubice, Kunětická 92, 53009 Pardubice, 

https://www.czecot.cz/sport/15756_telovychovny-areal-univerzity-
pardubice. Linky MHD č. 3,4,7,10,11,14,16,17 – zastávka Stavařov 

 Jízdní řády MHD viz http://www.dpmp.cz 
 
Cestovné: Účastníkům - členům ČASPV bude zaplacen příspěvek na dopravu 

 (cestovné) podle platných směrnic ČASPV. Doporučujeme použít společný 
dopravní prostředek (výprava – bus). 
Jedná se o krajské asociace, které si zvolily soutěž ve florbalu, jako jednu z 
republikových soutěží ČASPV, u kterých VV ČASPV schválil v roce 2022 
dotaci na dopravu. 
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Ubytování: Nezajišťujeme, ale uvádíme vyzkoušenou nabídku poskytovatele 

ubytovacích služeb: Domov mládeže Rožkova 331, Pardubice. 
  Cena 300Kč/os/noc. (objednávka služby je nutná nejdéle 30 dní před 

konáním akce).  
 
Stravování: Pořadatel nezajišťuje, v okolí obou hal je možné nakoupit i v sobotu, 

případně navštívit restaurační zařízení. 
Kategorie:   

1. mladší žáci rok nar. 2010 a mladší 
2. starší žáci rok nar. 2007 až 2009 

 
Aktuální informace: 
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1897-republikova-soutez-caspv-florbal.html   
 
Technická ustanovení 
 

Pravidla: Oficiální pravidla florbalu: https://www.ceskyflorbal.cz/document/?root=31 
Mladší žáci hrají na zmenšeném hřišti a na branky snížené pomocí snižovačů. 
Kapacita turnaje:  v každé kategorii maximálně 8 týmů 
Herní systém:  Bude před soutěží upřesněn podle počtu přihlášených družstev  

 
Losování: Rozlosování do skupin provede pořadatel a kompletní rozpis zápasů 

celého turnaje zveřejní nejpozději ve čtvrtek 25.11. 2022 
 
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                                                                                              Jaroslav Plch 
vedoucí OMM ČASPV                                ředitel turnaje a vedoucí Komise RS MR ČASPV 
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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. 


