PROPOZICE

FLORBAL – ŽENY
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, FBS Olomouc, o. s.
Místo soutěže:
Sportovní hala SŠP Rooseveltova, Rooseveltova 79, Olomouc
Čajkaréna, Gymnázium Čajkovského, Čajkovského 9, Olomouc
Termín soutěže:
8. 9. – 9. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:
Hlavní organizátor:

Mgr. Lukáš Jakubec
e-mail lukas.jakubec@upol.cz, tel.: 605 922 279
Bc. Stanislav Štěpáník
e-mail stanislav.stepanik@fbsolomouc.cz

Předpis:
Startují řádně akreditovaní studenti VŠ a VOŠ ČR. Hraje se dle oficiálních pravidel
florbalu IFF v souladu se specifickým vymezením v těchto propozicích. Družstvo tvoří
max. 17 hráčů. Hrací doba je 3x 15 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání čistý
čas), přestávka 3 minuty. Rozcvičení před zápasem na hrací ploše max. 5 minut
(možnost rozcvičit se v přilehlých prostorách). Maximální čekací doba je 5 minut.
Poté následuje kontumace poměrem 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu.
O pořadí ve skupině rozhoduje:
1. Celkový počet bodů (3 výhra – 1 remíza – 0 prohra)
2. Vzájemný zápas
3. Rozdíl skóre
4. Větší počet vstřelených branek
5. Los
V zápasech o konečné pořadí následuje v případě nerozhodného výsledku:
1. Prodloužení 5 minut (čistý čas, tzv. náhlá smrt)
2. Trestná střílení (série 3 nájezdů, poté po jednom – dokud se nerozhodne)
Systém soutěže:
Turnaj sehraje 6 kvalifikovaných týmů, které jsou rozděleny do 2 základních skupin
(základní skupina po 3 týmech). Družstva umístěná v základních skupinách na třetích
místech
hrají
zápas
o
5.
místo.
Do
semifinále
postupují
z každé základní skupiny 2 týmy. Vítězové skupin hrají semifinále křížem s týmy,
které se v paralelně hrané základní skupině umístí na druhém místě. Týmy, které

v semifinále prohrají, hrají o 3. místo, vítězné týmy ze semifinále se posouvají do
finále.
Časový harmonogram:
Úterý 8. 9. 2015 – Sportovní hala SŠP Rooseveltova
09:00
A1 – A2
VUT - UP
10:10
B1 – B2
VŠB–TUO - UK
11:20
A3 – A1
ČVUT - VUT
12:30
B3 – B1
ZČU - VŠB–TUO
13:40
A2 – A3
UP - ČVUT
14:50
B2 – B3
UK - ZČU
16:00
zápas o 5. místo
17:10
semifinále 1A – 2B
18:20
semifinále 2A – 1B
Středa 9. 9. 2015 – Čajkaréna
10:00
zápas o 3. místo ženy
11:30
zápas o 3. místo muži
13:30
finále ženy
15:30
finále muži
Závodní kancelář:
1. den: Sportovní hala SŠP Rooseveltova
2. den: Čajkaréna Gymnázia Čajkovského
Prezentace:
Sportovní hala SŠP Rooseveltova
Ceny:
Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže na místě konání. Vítěz turnaje
získá titul Akademický mistr ČR 2015 ve florbalu, první tři týmy v soutěži obdrží
medaile a diplomy.
Námitky:
Námitky lze podat do 15 minut od skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 100 Kč.
Odvolání:
Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 minut od skončení utkání
organizačnímu výboru her se vkladem 500 Kč.
Další pokyny / informace:
Čajkaréna: Tramvají X1/2 nebo X4 směr Nová Ulice do zastávky Pionýrská, odtud
podchodem doprava a cca 200 m nahoru k hale. Sportovní hala SŠP
Rooseveltova: Z vlakového nádraží tramvají X5 (směr Trnkova) až na konečnou
zastávku Trnkova; nebo autobusem 19 (směr Tabulový vrch) či 12 (směr Řepčín) do
zastávky Velkomoravská, poté přes ulici Velkomoravská a Rooseveltova zelenou
vstupní branou do areálu SŠP – projít až téměř k fotbalovému hřišti.
Mgr. Lukáš Jakubec
ředitel soutěže

PhDr. Daniel Žáček
předseda komise ČAUS

Bc. Stanislav Štěpáník
hlavní organizátor

