
 

 

                  
 

PROPOZICE OBVODNÍHO KOLA VE FLORBALU 
  kategorie II - otevřená 
 

Termín:                      28. 11. 2022 

Organizátor:                 ZŠ OSTRAVA, GEN.PÍKY 13A 

Ředitel soutěže:      Mgr. Dostalová Martina 

Místo konání:           ZŠ Gen. Píky 13A, Ostrava 70200 

Kategorie:                 Kategorie II. žáci 4. - 5. tříd 

  

Pravidla: 
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 následuje trestní střílení. Hráč vyloučen není. 
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. 16 × 10 m, max. 22 × 14 m 
• hrací čas: hrací čas je určen počtem družstev v soutěži. 
Doporučujeme min. 2 × 7 minut hrubého času, maximálně 2 × 10 
minut hracího času. 
 

Přihlášky: Zaslat na email: martina.dostalova@zsgepiky.cz do 23. 11. 2022  

Časový program:       8.00 – 8.30 prezentace 

8.30 – zahájení 

8.45 – 12.15 – zápasy dle počtu přihlášených družstev 

12.30 – slavnostní vyhlášení 

 

Soutěž je zařazena do projektu Ostravské sportovní hry, pořadatelem je 
Okresní rada AŠSK ČR Ostrava a Statutární město Ostrava 

Propozice a pravidla projektu najdete na https://orostrava.assk.cz 
 
 
Mgr. Martina Dostalová                                                                                 Mgr. Renata Adamíková 
     Ředitel soutěže                                                                                                     OR AŠSK Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:martina.dostalova@zsgepiky.cz


 

 

 

 PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce: Florbal, 28. 11. 2022, Ostrava 

Kategorie: II. 

 
 

 

 

 

McDonalds Cup, 10. 5. 2022, Ostrava 
Věková kat. 

chlapci/dívky 

 

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) Rok narození 

   

   

Č. Soutěžící   (příjmení, jméno) Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 
V ______________________ dne: __________ 

 

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování 

výsledků a výsledkových listin, fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech 

žáků.  

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, 

uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní 

klasifikaci. 

 
                                                                              

                                                                                                                             Razítko a podpis ředitele školy 
            

            
         

      

  

 


