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Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ  
Školní sportovní klub ZŠ Rudná 

                          
 
 

FLORBAL IV. kategorie – dívky 
Soutěž zařazena do Sportovní ligy ZŠ O pohár ministra školství 

propozice okresního kola Praha – západ  školní rok 2018/19 
 

A) Všeobecná ustanovení : 
1. Pořadatel   Ředitelství ZŠ Rudná,  Školní sportovní klub Rudná  
  

2. Termín konání Čtvrtek 6. prosince  2018 
 

3. Místo konání  Sportovní areál HAMR Braník, ulice Vltavanů 1542, Praha 4 
4. Ředitel  turnaje  Pavel Kasal 
5. Rozhodčí   Deleguje pořadatel ve spolupráci s ČFBU 
6. Kategorie   Kategorie  IV. -  žákyně (ročník.nar.2005, 2004, 2003, 2002( 

Hráčky  narozené v roce v 2005 mohou startovat pouze v jedné  
kategorii. Tzn. buď si zvolí kategorii III. nebo kategorii IV.. 
Bude-li u některého družstva zjištěn start hráčky v obou 
kategoriích budou obě družstva diskvalifikována. 

7. Prezentace   10 minut před prvním utkáním v turnaji – viz. Časový rozpis  
8. Hrací systém turnaje  V příloze, pokud se některé z družstev nedostaví bude upraven na  

místě,  viz. Časový rozpis 
9.  Startují     Dívky  

Skupina A:  Rudná, Hradištko, Černošice, Řevnice, Jílové, Nučice  
Skupina B:  Dolní Břežany, Dobřichovice, Průhonice,  Velké  

    Přílepy, Davle 
   

10. Doklady pro start  Soupiska družstva potvrzená ředitelem školy, průkaz pojištěnce,  
    družstvo tvoří maximálně 15 hráčů 
11. Postup Vítězné družstvo z okresního kola postoupí do krajského finále : 

Kutná Hora 13. 12. 2018  
12. Materiální zabezpečení:  hráči v poli sportovní oblečení - dresy (triko, trenýrky), brankář nesmí 
     používat hokejku, musí mít celoobličejovou ochranu (helmu) 
  
13. Startovné   200,- Kč za družstvo, splatné na místě v den konání turnaje  proti    
      potvrzení 
 
14. Ceny   První tři družstva obdrží diplom  a věcné ceny. 
15. Dozor nad žáky  Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu  konání vysílající škola a to     
     jak v hale,  tak mimo ni. 
 
B. Technická ustanovení 
16. Pravidla:   Hraje se podle upravených pravidel  florbalu vydaných ČFBU,           
     Herní systém – ve skupinách každý s každým, následují zápasy  
     o  pořadí. Dále  viz ROZPIS 

Hrací doba -  15 minut hrubého času (herní čas může být upraven 
podle skutečného průběhu turnaje) 
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Počet hráček - systém 5 + 1 rozměry hřiště  36 x 18 m  

            Tresty - 1 minuta (kratší trest) 3 minuty (delší trest) 
Hodnocení výsledků - za vítězství se družstvu do tabulky připisují 3 
body, v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 
1 bod. 
Určení pořadí družstev  -  
- počet bodů 
- výsledek vzájemného utkání,  
- vyšší počet bodů ze vzájemných utkání (v malé tabulce) 
- brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
- brankový rozdíl ze všech utkání 
- vyšší počet vstřelených branek 
Utkání hraná do rozhodnutí - nerozhodne-li se v normální hrací 
době, okamžitě následují 3 trestná střílení (dle pravidel florbalu 3 
hráči z pole - nikoliv brankář provedou postupně každý po jednom 
trestném střílení; je-li stav i potom vyrovnaný, provedou hráči  po 
jednom trestné střílení, dokud není dosaženo rozhodnutí 

17. Povinnosti družstev Vedoucí družstva odpovídá. za chování členů družstva po celou dobu. 
turnaje. Účastníci turnaje vstupují pouze do pronajatých hal, tzn. 
haly 3. a 4. Hra míčkem na chodbě mezi halami, je zakázána. Pro 
rozcvičení lze využít prostoru za brankami v pronajatých halách 

 

18. Finanční zabezpečení  Okresního kola se týmy účastní na vlastní náklady 

 

19. Doprava Pro dopravu lze využít tramvajové linky 3 a 17, dále autobusů 106, 
121 a 253 cílová stanice Nádraží Braník 

 

20. Upozornění     V areálu jsou šatny se skříňkami na číselný kód. Po uložení věcí do  
   skříněk dochází při opětovném zavírání a otvírání k tomu, že si děti  
   nevědomky kód změní a potom nemohou skříňku otevřít. Obsluha ji  

   může odblokovat až za půl hodiny, šatnu  využijte  pouze pro    
převlečení a věci si vezměte sebou do haly, kde je dostatek místa   
na jejich uložení. Děkuji za pochopení. 
Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím, 
ztrátám. Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito 
zákonného pojištění na školách. Nevozte s sebou cenné věci. . 
Součástí areálu je výborná samoobslužná jídelna. 

 
20. Prosba   Prosím o dochvilnost, časový program vzhledem k celkovému počtu  
    přihlášených družstev je velmi napnutý. 
 
    Na Vaši účast se těší 

        Pavel Kasal, předseda   
        OR AŠSK Praha-západ 
        ředitel  soutěže 

MOB 602 885 790 
         e-mail : reditel@zsrudna.cz 
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Časový rozpis  florbalu  IV. kategorie DÍVKY školní rok 2018/19 
 

  Skupina A:  Rudná, Hradištko, Černošice, Řevnice, Jílové, Nučice  
Skupina B:  Dolní Břežany, Dobřichovice, Průhonice,  Velké  Přílepy, Davle 
 

 

Dívky 6. 12. 2018: 
Čas Hřiště 1   Skupina  Hřiště 2   Skupina 
9:10 Rudná - Nučice A  Hradištko - Jílové A 
9:30 Černošice - Řevnice A  Průhonice - Dolní Břežany B 
9:50 Nučice - Jílové A  Davle - Velké Přílepy B 
10:05 Rudná - Řevnice A  Dolní Břežany - Dobřichovice B 
10:25 Hradištko - Černošice A  Davle - Průhonice B 
10:45 Řevnice - Nučice A  Velké Přílepy - Dobřichovice B 
11:00 Jílové - Černošice A  Davle - Dolní Břežany B 
11:20 Rudná - Hradištko A  Dobřichovice - Průhonice B 
11:40 Nučice - Černošice A  Dolní Břežany - Velké Přílepy B 
11:55 Řevnice - Hradištko A  Dobřichovice - Davle B 
12:15 Jílové - Rudná A  Průhonice - Velké Přílepy B 
Zápasy o pořadí: 
12:30 5.A - 5.B  o 9. m      
12:50 1.A - 2.B SMF1  2. A - 1, B SMF2 
13:10 3. A - 3. B  o 5. m  4. A - 4. B  o 7. m 
13:30 VSMF1 - VSMF2 finále  PSMF1 - PSMF2 o 3. místo 
13:50 Vyhlášení výsledků 
                                                                                          
 


