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Pravidla
Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF s
následujícími výjimkami:
• Turnajového zápasu se může účastnit pouze hráč s účastnickou páskou.
• Délka utkání – upřesněno pro každou kategorii.
•

Utkání se hrají na hrubý čas, s výjimkou posledních DVOU MINUT
VYŘAZOVACÍCH zápasů, které se hrají na čistý čas. V případě brankového
rozdílu o 5 branek a více se čas nezastavuje vůbec!

•

Time-out: V základních skupinách NENÍ POVOLEN => povolen POUZE v
zápasech playoff!

•

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na vyloučení družstva či jednotlivce
z turnaje za nemravné chování, ničení majetku a podobné nevhodné
chování při zápasech i mimo zápas v prostorách turnaje, a to včetně
chování příznivců daného družstva bez nároku na vrácení poplatků.

•

V případě 2 a více kontumovaných utkání daného družstva (ve skupinové
fázi turnaje) budou kontumována všechna utkání družstva v turnaji, včetně
již odehraných (týká se POUZE skupinové fáze turnaje)!

•

Rozhodnutí o vítězi utkání v play-off: Ve vyřazovací části v případě remízy
po základní hrací době o postupu či lepším umístění rozhodují trestná
střílení. Nejprve 3 na každé straně, když není rozhodnuto, následuje vždy
jedna série.

•

Tresty: Všechny tresty jsou dle pravidel florbalu (tj. 2, 5 a 10 minut, ČK).
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•

Určení pořadí ve skupině:
Za výhru se do tabulky započítávají 3 body, za remízu 1 bod a za prohru
0 bodů. Při rovnosti bodů dvou a více týmu rozhoduje minitabulka. (při
rovnosti bodů dvou týmů je minitabulkou myšlen vzájemný zápas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

počet bodů ze vzájemných zápasů – v minitabulce
větší rozdíl skóre – v minitabulce
vetší počet vstřelených branek – v minitabulce
větší rozdíl skóre – celkově
vetší počet vstřelených branek – celkově
los

•

Určení pořadí v kategorii: O umístění v kategorii rozhodují kritéria
v pořadí:
1. umístění ve skupině (viz kritéria určení pořadí ve skupině)
2. průměrný počet bodů ve skupině
3. průměrný rozdíl skóre ve skupině
4. průměrný počet vstřelených branek ve skupině
5. los
Pro případ odlišného počtu družstev v jednotlivých skupinách se zavádí
pojem průměrný počet bodů, průměrný rozdíl celkového skóre a průměrný
počet vstřelených branek na utkání. Výpočet těchto hodnot je stanoven jako:
•
•

•

průměrný počet bodů = celkový počet získaných bodů ve skupině /
počet odehraných utkání ve skupině
průměrný rozdíl celkového skóre = (celkový počet vstřelených branek
ve skupině + celkový počet obdržených branek ve skupině) / počet
odehraných utkání ve skupině
průměrný počet vstřelených branek na utkání = celkový počet
vstřelených branek ve skupině / počet odehraných utkání ve skupině

Následné nasazení do rozpisu bude pod kódovým označením X1 – X6 (případně
jiná číselná hodnota - dle počtu družstev postupujících do play-off).
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Informace jednotlivých kategorií
Jednou z důležitých novinek v letošním ročníku turnaje je
povinnost každého trenéra/vedoucího družstva se podepsat vedle
zapsaného výsledku na stolku časoměřičů, a to po každém zápase!!!
Bude tak stvrzen výsledek, který se bude zadávat do webového
systému turnaje.

BU19 - JUNIOŘI /
•
•
•
•
•

MUŽI narození: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2003
ŽENY narozené: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2003
Hrací systém: 5+1
Délka utkání: 2 x 10 minut, přestávka 1 minuta (čas na utkání 30 minut)
Rozdělení do skupin: 4 skupin po 5 a 6 týmech

•

Vyřazovací systém: Do vyřazovací části turnaje postupuje 16 nejlepších
týmů ze základních skupin, a to do osmifinále. Pořadí bude určeno dle
výše uvedených pravidel. Z těchto pravidel vyplývá, že do vyřazovací části
postupují první 4 týmy ve skupinách.

•

Harmonogram vyhlašování: Vyhlášení proběhne v cca 16:30 po finále a
zápase o 3.místo na volném hřišti v hale míčových sportů (Areně), kde se
vyhlásí první tři místa v turnaji odměněné medailemi.
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GU19 - JUNIORKY /
•
•
•
•
•

MUŽI narození: Start v této kategorii není povolen
ŽENY narozené: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2003
Hrací systém: 5+1
Délka utkání: 2 x 10 minut, přestávka 1 minuta (čas na utkání 30 minut)
Rozdělení do skupin: 1 skupina po 7 týmech

•

Vyřazovací systém: Do vyřazovací části turnaje postupuje 6 nejlepších
týmů ze základní skupiny. Týmy na prvním a druhém místě postupují do
semifinále. Týmy na 3. až 6. místě postupují do čtvrtfinále.

•

Vyhlašování: Vyhlášení proběhne v cca 17:00 po finálovém zápase a
zápase o 3.místo na volném hřišti v hale míčových sportů (Areně), kde se
vyhlásí první tři místa v turnaji odměněné medailemi.

M – MUŽI /
•
•
•
•
•

MUŽI narození: 1. 1. 1900 - 31. 12. 2001
ŽENY narozené: 1. 1. 1900 - 31. 12. 2001
Hrací systém: 5+1
Délka utkání: 2 x 10 minut, přestávka 1 minuta (čas na utkání 30 minut)
Rozdělení do skupin: 8 skupina po 4 a 5 týmech

•

Vyřazovací systém: Do vyřazovací části turnaje postupuje 32 nejlepších
týmů ze základních skupin, a to do šestnáctifinále. Pořadí bude určeno
dle výše uvedených pravidel. Z těchto pravidel vyplývá, že do vyřazovací
části postupují první 4 týmy ve skupinách.

•

Vyhlašování: Vyhlášení proběhne v cca 17:30 po posledních zápasech
základní skupiny na volném hřišti v hale míčových sportů (Areně), kde se
vyhlásí první tři místa v turnaji odměněné medailemi.
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W - ŽENY /
•
•
•
•
•

Chlapci narození: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2005
Holky narozené: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2005
Hrací systém: 5+1
Délka utkání: 2 x 10 minut, přestávka 1 minuta (čas na utkání 30 minut)
Rozdělení do skupin: 2 skupiny po 6 a 7 týmech

•

Vyřazovací systém: Do vyřazovací části turnaje postupuje 8 nejlepších
týmů ze základních skupin, a to do čtvrtfinále. Pořadí bude určeno dle
výše uvedených pravidel. Z těchto pravidel vyplývá, že do vyřazovací části
postupují první 4 týmy skupinách.

•

Vyhlašování: Vyhlášení proběhne v cca 18:00 po finálovém zápase a
zápase o 3.místo na volném hřišti v hale míčových sportů (Areně), kde se
vyhlásí první tři místa v turnaji odměněné medailemi.
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Mapa hlavního areálu

Pro větší přehlednost jsme vám vytvořili tuto mapu areálu turnaje, kde jsou
vyobrazené veškeré cesty pro bezproblémové vyhledání všech objektů, ve
kterých se turnaj koná. Své auto můžete pohodlně zaparkovat na parkovišti
označeném číslem 8 a pokračovat po vyznačených trasách ke svému cíli.
V případě dopravení MHD jsme vám vyznačili nejbližší zastávku označenou
číslem 9. Její název je ARÉNA. Nicméně linka MHD zde jezdí pouze jednou za
hodinu vyjma odpoledních pátečních hodin. Viz přiložený jízdní řád na další
straně. Doporučujeme tedy využívat vzdálenější tramvajovou zastávku Staré
pekárny, kde tramvaj jezdí každých 10 minut. Vyskytuje se na začátku ulice
Hanychovská.
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Jízdní řády autobusu MHD č.17
•

Jízdní řád ze zastávky Aréna do zastávky Fügnerova (centrum)
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Jízdní řád ze zastávky Fügnerova (centrum) do zastávky Aréna
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ROZMÍSTĚNÍ HAL
Arena 1-3

ZŠ Dobiášova

Vchod do haly z ulice Pionýrů!
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Slevy na účastnické pásky:
•
•

•

MHD po Liberci zdarma!!!
Laser game za zvýhodněnou cenu
o Laser game/laser tag v Liberci přináší moderní druh sportu,
zábavy a pohybu. Neseď doma u počítače a přijď si zahrát.
Přijď si vyzkoušet tuto akční, adrenalinem nabitou a přitom
bezpečnou hru, ve které se jednoduše snažíte být nejlepší
střelec a ostatní spoluhráče uvrhnout do stínu poražených!
Nečekejte však klasický laser game, jak ho mnozí možná
znáte, nečekají vás plastové repliky s laserem a vesty, ve
kterých se nedá pořádně pohnout... V novém pojetí arény a s
reálnou výbavou vás čeká netradiční zábava plná akce a
taktiky. Proto neváhejte a přijďte se přesvědčit, že LASER TAG
je prostě masakr, který chcete!
o Cena: 50 Kč/15 minut
o Objednávej: 722 957 772
o Adresa: Olbrachtova 618/37, 460 15 Liberec
o MHD - Autobus: č. 22 a 29, zastávka Kunratická sídliště
2+1 pivo zdarma (tanková 11°)
o kde: Pivovarský dvůr
o adresa: Papírová 123/12, 460 01 Liberec
o při koupi 2 piv máte po prokázání účastnickým páskem 3.
pivo zdarma
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Sponzoři turnaje:

.

