PROPOZICE
POŘADATEL
FB Hurrican Karlovy Vary; www.florbalkv.cz

MÍSTO KONÁNÍ
Hala míčových sportů Karlovy Vary, Západní 1812/73, Karlovy Vary, 360 01

TERMÍN
2. – 4. 6. 2017 (pátek – neděle).

KATEGORIE
Muži – spodní věkový limit pro účastníky je rok narození 2002. Každý hráč smí nastoupit pouze za jeden tým.

STARTOVNÉ
0,- Kč.

OCENĚNÍ
Pro nejlepší tři družstva – poháry a diplomy.
Putovní pohár „HDT Cup“ pro vítěze.
Vyhlášení nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího hráče a brankáře.
Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení zápasu o 3. místo a finálového utkání.

VEDENÍ ORGANIZAČNÍHO TÝMU TURNAJE
František Truhlář; Patrik Horák; František Novohradský

HRACÍ ČAS
V utkáních základních skupin i play – off se bude hrát 2 x 20 minut čistý čas.
Přestávka mezi poločasy je 3 minuty.
Time - out poskytován ve všech zápasech.

PRAVIDLA HRY
Hraje se dle pravidel ČFbU.
Vyhodnocení postupu
Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů.
Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o pořadí rozhoduje:
- počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
- rozdíl skóre ve vzájemných utkáních
- celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
- celkový rozdíl skóre
- celkový počet vstřelených branek
Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:
- série 3 trestných nájezdů
- série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)
Určení (nasazení) týmů k zápasům o 7. a 5. místo
O nasazení poražených čtvrtfinalistů k zápasům o 7. a 5. místo rozhoduje:
- počet bodů dosažených ve skupině
- celkový rozdíl skóre
- celkový počet vstřelených branek
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PROPOZICE
Vyloučení hráče
Malý trest - 2 min
Velký trest - 5 min
Osobní trest – 10 min
ČK 1 = vyloučení do konce zápasu.
ČK 2 = stop na následující utkání
ČK 3 = vyloučení z turnaje
Jury turnaje
Josef Vostřel
František Truhlář
Daniel Stuchlík
Protesty
Případný protest musí být předán trenérem (vedoucím) nejpozději do 10 minut po skončení utkání JURY. Rozhodnutí
JURY je konečné a neměnné.
Soupiska družstva
Každý tým má povinnost vyplnit soupisku družstva do zápisu o utkání před zahájením prvního zápasu. Doplnění
soupisky je možné před každým dalším zápasem. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce.
Čekací doba
Maximální čekací doba je 5 minut.Týmu, který nenastoupí k zápasu včas, bude udělena kontumace 0:5 v jeho
neprospěch.
Systém turnaje
Týmy budou rozděleny do dvou skupin po čtyřech týmech, v nichž budou hrát systémem každý s každým. Následuje
play-off (čtvrtfinále, semifinále a zápasy o umístění).
Barvy dresů
V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném
barevném provedení

ROZHODČÍ
Utkání budou řídit rozhodčí licence B a D.

POJIŠTĚNÍ
Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění či onemocnění.
Pořadatel neručí za ztráty nebo odcizení osobních věcí v průběhu celého turnaje.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA
Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale v přilehlých prostorách.

KONTAKTY
http://www.hdtcup.cz

f.truhlar@seznam.cz

+420 777 813 136 (František Truhlář)

PARTNEŘI
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