SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU VE FLORBALU
FLORBAL KATEGORIE II. – SLZŠ JUNIOR
Kategorie
Termíny
Účastníci

Pravidla

II. ZŠ - otevřená kategorie
Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou
uvedené termíny závazné.
Hraje se 3+1. Každé družstvo má na hřišti 3 hráče + 1 hráče brankáře (maximální počet
hráčů v družstvu je 12), jednoho vedoucího, 2 sady dresů různé barvy s čísly. Otevřená
kategorie – znamená libovolný počet dívek a chlapců (např. může nastoupit libovolný počet
chlapců a dívek do počtu 12, nebo celé družstvo dívek, nebo celé družstvo chlapců –
všechny varianty složení družstva jsou možné)
Bodové ohodnocení na turnaji: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.
Kritéria pro určení pořadí při bodové shodě dvou a více družstev po skončení základní části
turnaje: Pokud mají po odehrané základní části turnaje dvě nebo více družstev stejný počet
bodů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů ze vzájemných utkání. Jestliže je stejný,
rozhoduje nejdříve brankový rozdíl a dále vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání
(výhodnější je vždy vyšší číslo či počet). Posledním kritériem je los za účasti rozhodčích,
kapitánů a vedoucích družstev. Uvedená kritéria je nutné použít ve výše uvedeném pořadí,
nelze je jakkoliv kombinovat (např. při bodové shodě tří družstev je nutností vyčerpat
všechna kritéria až do rozhodnutí, nelze se při zjištění nejslabšího družstva vrátit v kritériích
pro posouzení zbylých dvou družstev na již použitá kritéria – např. vzájemná utkání).
Při vyloučení je povoleno hrát jen o jednoho hráče v poli na víc. To znamená, že lze hrát
přesilovou hru jen v poměru 3:2, 2:1. Při více vyloučení současně se tyto vyloučení
odkládají a od hracího času odečítají až po skončení prvního trestu. Například – jsou
vyloučeni dva hráči jednoho družstva současně – na trestnou lavici usedají oba dva, ale
trest běží jen jednomu. Po skončení trestu u prvního hráče poběží trest druhému hráči.
Postižené družstvo hraje ve 2 hráčích po dobu obou trestů.
Trestná střílení: pokud se nerozhodne v normální hrací době, následují trestná střílení dle
pravidel florbalu v počtu 3. Vybraní tři hráči provedou postupně každý jedno trestné střílení
střídavě z obou družstev na jednu branku. Není-li rozhodnuto, následují střídavě po jednom
z obou družstev trestná střílení stejných hráčů v libovolném pořadí, ale hráč nesmí jet
druhé kolo série dříve, než ostatní dva odjedou svá první kola série trestných střílení a další
série stejným systémem.
Úpravy pravidel (vyznačení + tresty): na hřišti vyznačit brankovou čáru 2 – 2,5 metru od
zadního mantinelu, malé brankoviště, body pro vhazování a polovinu hřiště na
mantinelech. Střídačky není nutné vyznačovat. Vyloučení na 2 minuty se zkracuje na 1
minutu, vyloučení na 5 minut se zkracuje na 3 minuty.
Doporučujeme: - branky snížené o 15 cm od horní tyče pomocí pevně nasazeného horního
dílu nástavce na snižování branky
- ochranné brýle pro všechny hráče
- rozměr hřiště: min. 16x10, max. 22x14
- hrací čas: hrací čas je určen počtem družstev v soutěži. Doporučujeme
min. 2x7 hrubého času, maximálně 2x10 minut hracího času.

Přihlášky

Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli
příslušného postupového kola.

FLORBAL KATEGORIE III.
Kategorie
Termíny
Účastníci
Pravidla
Přihlášky

III. ZŠ chlapci, dívky
Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou
uvedené termíny závazné.
Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy.
Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli
příslušného postupového kola.

FLORBAL KATEGORIE IV. a V. - SLZŠ a SLSŠ
Soutěž v kategorii IV garantuje Česká florbalová unie a je součástí Sportovní ligy základních škol –
O pohár ministra školství.
Kategorie
Termíny
Účastníci
Pravidla
Přihlášky

IV. ZŠ chlapci, dívky
Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou
uvedené termíny závazné.
Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy.
Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli
příslušného postupového kola.

