PROPOZICE
pro oblastní přebor ČOS ve florbalu 4+0 - obl.západ, kat. I.a
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Nástup:
První zápas:
Pořadatel:
Organizační a tech. zabezpečení:
Ředitel přeboru:
Hlavní rozhodčí:

9. 4. 2017 / neděle /
Praha – Tyršův dům
7.45 – 8.15 hod
8.15 hod.
8.30 hod.
OV ČOS - komise florbalu
OV ČOS - komise florbalu
Radek Stejskal
nominovaný komisí florbalu OV ČOS

1. Základní ustanovení – Obecně pro oblastní kolo oblasti západ (Čechy) platí „rozpis soutěže
ve florbalu 4+0“ schválený náčelnictvem ČOS dne 30. 6. 2016. Do oblastního kola postupují
družstva TJ Sokol, která se v příslušné regionální soutěži zvítězila, případně další dle
postupového klíče ve výše uvedeném „ Rozpisu „.
2. Pravidla – hraje se dle pravidel ČFbU, upravených pro tzv. florbal 4+0
3. Kategorie:
- mini žáci I.

8 let až 10 let

- ročník narození 2009 – 2007*

4. Přihlášky: zaslat písemně spolu se soupiskou družstva, potvrzenou vedoucím regionu, ses.
Zahradníkové / mail viz.adresa / na OV ČOS nejpozději do 27. 3 2017 – rozhoduje datum
poštovního razítka, odeslání e-mailu nebo datum osobního předání.
5. Prezence – u prezence předloží vedoucí družstva ke kontrole platné průkazy ČOS
(příspěvky, foto, atd.) všech hráčů družstva, kartičku pojištěnce a 2 ks míčků /bílé barvy/ za
družstvo. Hráč bez platného průkazu nesmí v turnaji nastoupit, totéž platí pro hráče, účastnící
se aktivně soutěží ČFbÚ v ročníku 2016 – 2017. Startovné: 50,- Kč za každého hráče nutno
zaslat předem na účet OV ČOS č. 27-7699580257/00100 VS 1300904. Doklad o zaplacení
zaslat spolu s přihláškou na OVČOS.
6. Družstvo: tvoří max.15 hráčů a max. dva vedoucí. Družstvo musí mít s sebou alespoň jednu
sadu jednotných dresů odlišné barvy s čísly a sokolskou symbolikou, vlastní florbalky. Dále
výstroj a výzbroj dle pravidel. Hráči musí mít vhodnou obuv do tělocvičny (se světlou
podrážkou). Případný doprovod družstva a fanoušci musí být pro pohyb v tělocvičnách přezuti
ve sportovní nebo domácí obuvi.
7. Herní systém - viz rozpis přeborů z 30. 6. 2016
8. Výsledky a pořadí (hodnotí se dle pravidel ČFbU):
vítězství 3 body, nerozhodně 1 bod, porážka 0 bodů
Pořadí se určí podle počtu bodů získaných v jednotlivých utkáních. V případě, že družstva získají stejný
počet bodů, platí pro určení konečného pořadí následující kritéria:
1/
2/
3/
4/

vzájemný zápas (při stejném počtu bodů u více týmů – minitabulka)
celkový rozdíl skóre
počet vstřelených branek
4x trestné střílení (nájezd)

9. Čas hry: viz rozpis přeborů z 30. 6. 2016 – bude upřesněn na místě dle počtu nominovaných
týmů a zvoleného hracího systému pro tento turnaj.
10. Protest: mohou družstva podat prostřednictvím vedoucího družstva do 10 minut po odehrání
zápasu hlavnímu rozhodčímu turnaje. Hlavní rozhodčí po prošetření protestu spolu s ředitelem
přeboru pro danou kategorii vynese právoplatný verdikt, proti kterému již není odvolání. Protest je
možno uplatnit za poplatek 500,- Kč, který bude navrácen, bude-li protest oprávněný.
11. Vyhodnocení: na závěr přeboru obdrží všechna družstva diplom, první tři týmy dále medaile a
pohár, věnovaný náčelnictvem ČOS.
12. Ekonomické zajištění: stanoví pořadatel závodu v souladu s kap. III. Systému soutěží
sokolské všestrannosti ČOS, schváleno náčelnictvem ČOS dne 7. 10. 2011.
V oblastních přeborech si náklady na jízdné a ubytování nominovaná družstva kategorie I.,
II. a III. hradí sama. Stravování na vlastní náklady či náklady žup. Rozhodčím a pořadatelům
bude uhrazeno jízdné, ubytování, zajištěna strava.
13. Ubytování: v nutném případě možno zajistit /karimatku a spacák sebou/. Cena 50,- Kč/noc.
Zájem o ubytování musí být vyznačen v přihlášce.
14. Ostatní: dojde-li v prostorách tělocvičny a přilehlých prostorách k úmyslnému
poškození zařízení nebo vybavení některým z účastníků přeboru, bude tato škoda dána
k úhradě příslušné TJ či župě. V prostorech Tyršova domu je potřeba bezpodmínečně
dodržovat pořádek a čistotu.
Bude-li kontrolou zjištěno, že některý z hráčů hrál v sezóně 2016 – 2017 současně soutěž
ČFbU, bude vyloučeno celé družstvo.
Občerstvení: během dne zajištěn malý bufet / voda, káva, čaj, párky, sušenky, apod./.

Adresa: e-mail: jzahradnikova@sokol.eu tel: 257 007 343
Liana Zahradníková, odbor všestrannosti ČOS, Tyršův dům, Újezd 450,
118 01 Praha 1
Předpokládané ukončení Přeboru kategorie I. a: do 15,45 hodin
Upozornění pro řidiče!!
Družstvo, které přijede do Prahy auty a bude chtít parkovat v areálu Tyršova domu,
musí počet aut uvést v přihlášce.

Liana Zahradníková v. r.
za komisi florbalu OVČOS

Radek Stejskal v. r.
ředitel přeboru

SOUPISKA

DRUŽSTVA

oblastní přebor ČOS ve florbalu 4+0 kat. I.a – Praha Tyršův dům
Datum konání: 9. dubna 2017
Župa :

…………………………………………………………...……

Jednota: ………………………………………………….
Vedoucí družstva: ………………………………………………………………….

Číslo
dresu

Příjmení

Jméno

Rok
narození

Číslo členského
průkazu

C
G

Poznámka: Přeboru se mohou účastnit jen ti hráči, kteří se účastnili regionálního přeboru.
Není dovolena účast hráčů, hrajících v sezóně 2016 – 2017 soutěže ČFbU.

Razítko a podpis TJ

PŘIHLÁŠKA
na obl. přebor ve florbalu 4+0, kat. I.a - obl. západ v Praze TD
9. dubna 2017

Župa:.....................................................................T.J.:................................................................
Kategorie:........................................................Počet hráčů:.......................................................
Vedoucí družstva:..................................................................................................................….........
Adresa, PSČ, telefon:........................................................................................................................
.......................................................................................................…………………............................
Nocleh - sobota/neděle

ANO

NE

Počet: ..........................................

Parkování auta
Tyršův dům

Datum:............................

ANO

NE

Garant regionální /župní/ soutěže:.......................................................
Podpis: ……………………………………………..…

