Informace pro účastníky – 3. termín NISAOPEN 2018
Hrací časy utkání:
GU19
2 x 11 minut, přestávka 2 minuty (čas na utkání 35 minut)
BU19
2 x 11 minut, přestávka 2 minuty (čas na utkání 35 minut)
Ženy
2 x 11 minut, přestávka 2 minuty (čas na utkání 35 minut)
Muži
2 x 11 minut, přestávka 2 minuty (čas na utkání 35 minut)
Hrací čas je hrubý (zastavuje se pouze při gólu, vyloučení, trestném střílení a trojitém signálu rozhodčích). V
případě, že je rozdíl branek 5 a víc, hrací čas se nezastavuje vůbec. Při vyloučení hráče se začíná čas započítávat až
po zahájení hry rozhodčím.
V zápasech play-off a o umístění se poslední 2 minuty utkání hrají na čistý čas (pokud není rozdíl 5 a více branek).
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).
Time-out:
Time-out je povolen ve všech vyřazovacích utkáních (v základních skupinách povolen není).
Sportovní haly
•

•

Arena 1-3: Jeronýmova 570/22
o BUS zastávka Aréna, linka 17
o TRAM zastávka Staré Pekárny, linky 2,3
SH Dobiášova: Dobiášova 851/5, Liberec 6
o BUS zastávka Dobiášova, linky 12, 23

Určení pořadí ve skupině:
Za výhru se do tabulky započítávají 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.
O umístění v tabulce základní části při rovnosti bodů 2 týmů rozhoduje:
1. vzájemný zápas
2. větší rozdíl skóre – celkově
3. vetší počet vstřelených branek – celkově
4. los
Při rovnosti bodů více jak dvou týmů o pořadí rozhoduje mini tabulka:
1. počet bodů ze vzájemných zápasů – v minitabulce
2. větší rozdíl skóre – v minitabulce
3. vetší počet vstřelených branek – v minitabulce
4. větší rozdíl skóre – celkově
5. vetší počet vstřelených branek – celkově
6. los

Vyloučení z turnaje v případě kontumací utkání:
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)!

Účastnické pásky
Účastnický pásek musí být na ruce řádně připevněn. Nesmí se dát sundat. Bez pásku se hráč nemůže účastnit utkání
a žádné slevy nemohou být uplatněny.

Letošní nabídka výhod a slev:
→ I letos mají účastníci po dobu konání turnaje jízdu městskou dopravou po Liberci zdarma.

→ Laser Game zábava
Největší laser game v Liberci najdete v aréně Laser Master.
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 těžkou
vestou, 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 zažít! :)
Objednávky:
info@lasermaster.cz nebo +420 722 957 772
Otevírací doba: dle objednávek
Cena:
55,- Kč / 15 minut / hráč s účastnickou páskou
Kudy k nám:
Olbrachtova 618/37, Liberec 15
bus č. 22, 29 (zastávka Kunratická sídliště)

→ Koupaliště Vápenka
Další slevu, kterou jsme pro vás připravili je zlevněné vstupné na koupaliště Vápenka. Nachází se nedaleko hal
míčových sportů tj. Arena 1-3.
Adresa: Ještědská 555/22, 460 07 Liberec
MHD: Tramvaj č.2 a 3 -> zastávka: Vápenka
Vstupné:
90,Vstupné s účastnickým páskem: 50,-

→ Turnajová párty
V sobotu jsme pro vás připravili letní párty, na kterou jen tak nazapomenete.
Bukkake Borthers / TOPSHITS DJS / 90s & Summer Hits
Ti nejlepší djs ze stáje divadla F.X. Kalby, Zavzpomínáme na Dje Luboše z Rožďálovic, Pustíme ty nejlepší hity od
Terezy Pergenrové, k tomu promítneme vybrané díly z Beverly Hills 90210, kde se dozvíme, jestli opravdu
Donu pustili k maturitě.
Vstupné:
Vstupné s účastnickým páskem:
Začátek:
Kde:

50,0,18:00
Přehrada Liberec (Liberecká vodní nádrž – Harcov): U Přehrady 516

