
Propozice 1. ročníku florbalového turnaje 

SKV Praha ComAp Open 2016 

 

1. Organizátor – Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z. s., www.skvpraha.org 

2. Termín konání – 28. února 2016 

3. Místo konání – hala TJ Ruzyně, Drnovská 19/43, Praha 6, 161 00, www.tjruzyne.cz 

4. Organizační štáb 

 Dominika Horáková – ředitelka turnaje 

 Vladimír Mařík – člen organizačního štábu 

5. Týmy – týmy mohou být složeny z hráčů bez klubové příslušnosti, tedy složené z hráčů různých týmů, názvy 

týmů mohou být libovolné avšak odpovídající dobrým mravům :) 

6. Přihlášky – přihlašování je možné na níže uvedené emailové adrese a to do 21. 2. 2016. Zájemce prosíme o 

zaslání jména družstva, kontaktních údajů na vedoucího družstva a jmenný seznam hráčů. Vzhledem 

k omezenému počtu míst na turnaji doporučujeme podat přihlášku co nejdříve 

7. Pravidla – budou použita pravidla ČFFV, tedy ta, podle kterých se hraje Česká pošta extraliga vozíčkářů 

8. Kontakt – e-mail: horakova@florbalvozickaru.cz 

9. Startovné – týmové startovné není uvažováno, individuální poplatek za hráče činní 150 Kč. Částka zahrnuje 

pronájem haly a vybavení, odměny rozhodčím, poháry, ceny, 1 voucher na oběd… Úhrada startovného se 

provádí při prezenci a to v hotovosti. Bez zaplaceného startovného nebude družstvo moci nastoupit k utkáním! 

10. Prezence – nejpozději 8:45 v den konání turnaje přímo v hale. Týmy odevzdají vyplněný zápis se skutečnými 

jmény, příjmeními, daty narození a čísly dresů, a zaplatí startovné. 

11. Ubytování – vzhledem k jednodennímu charakteru turnaje nebude ubytování zajištěno 

12. Občerstvení – každý hráč obdrží voucher na jeden oběd v hale 

13. Hrací systém a účastníci 

- turnaj je organizován jako „3+1“, tedy s jedním brankářem a třemi hráči v poli 

- v rámci jednoho týmu může působit jen jeden hráč bez hendikepu, ostatní musí splňovat minimální hendikep 

- na postu brankáře jen hráč s hendikepem 

- počet týmů je min. 6 a max. 10 – podle počtu přihlášených družstev 

- dle počtu přihlášených budou družstva rozdělena do 2 skupin základní části, ve kterých hrají každý s každým, 

poté play off, kdy čtvrtfinále systémem ČF1=A1-B4, ČF2=A2-B3, ČF3=A3-B2 a ČF4=A4-B1, poté semifinále 

systémem SF1=vČF1-vČF3 a SF2=vČF2-vČF4 a malá semifinále systémem SF3=pČF1-pČF3 a SF4=pČF2-

pČF4, poté zápasy o umístění systémem o9=A5-B5, o7=pSF3-pSF4, o5=vSF3-vSF4, o3=pSF1-pSF2 a 

o1=vSF1-vSF2, přičemž zápas o9 se odehraje jen v případě 10 zúčastněných týmů 

- v případě menší počtu týmů na turnaji než 8 bude hrací systém upraven tak, aby každé družstvo odehrálo 

v turnaji minimálně 4 utkání 

- hrací čas v základní části je 1x10 minut – hrubý čas a poslední minuta efektivní čas 

- hrací čas v play off a v zápasech o umístění je 1x15 minut – hrubý čas a poslední minuta efektivní čas 

- po nerozhodném výsledku v základní hrací době následuje rozhodující série nájezdů po 3 na každé straně, a 

poté případně další extra série po 1 na každé straně až do rozhodnutí 

- v základní části jsou za vítězství v základním čase udělovány 3 body a za prohru 0 bodů, za vítězství na 

nájezdy po základním čase body 2 a za prohru na nájezdy po základním čase bod 1 

14. Rozhodčí – utkání budou řídit rozhodčí s licencí ČFbU 

15. Námitky – řeší tříčlenná komise ve složení – ředitelka turnaje, jeden rozhodčí ze zápasu a člen organizačního 

štábu nejpozději do 10 minut po ukončení zápasu proti vkladu 500 Kč, který v případě zamítnutí propadá. 

Rozhodnutí komise je konečné. Herní situace v zápasech jsou plně v kompetenci rozhodčích. 

16. Ceny – vítězné družstvo získává pohár pro vítěze, první tři družstva získávají medaile. Dále bude udělena 

cena pro nejlepšího brankáře a nejlepšího hráče v poli. 

17. Pojištění – účastníci startují na vlastní nebezpečí 

18. Poznámka – pořádající oddíl očekává bezkonfliktní průběh v přátelské atmosféře.  

http://www.skvpraha.org/
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