Propozice okresních kol florbalu ZŠ  2014/2015 CH +D

Pořadatelé:	 ZŠ Uh.Brod, Pod Vinohrady 1420, Gymnázium Uh.Hradiště
                                    OR AŠSK  Uh.Hradiště, DDM Uh.Brod

Termíny  konání:	samostatná termínová listina - níže

Místa konání :	Městská sportovní hala Uh.Brod, tělocvična Gymnázia UH

Přihlášky:	Nejpozději dva dny před akcí  e-mailem na: mostek@zsvin.cz – UB
                                                                                                           suransky@guh.cz - UH 

Věkové kategorie:	podle AŠSK, hráč ročníku 2001 může startovat pouze v jedné kategorii

Časový pořad:           do 8:00 prezence 

Pravidla:	Soutěží se podle pravidel ČFbU. Družstvo tvoří max. 15 hráčů. 5 hráčů v poli + brankář, který musí mít masku obličeje s ochrannou přilbou. Družstvo nastupuje v jednotném dresu opatřeném čísly.	

Herní systém : 	Podle počtu přihlášených družstev.

Technická ustanovení: Hráči startují na vlastní nebezpečí a musí mít čistou sálovou obuv se světlou podrážkou. Za chování a dozor hráčů během turnaje zodpovídají vedoucí družstev. Účastníci soutěží pořádaných AŠSK nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám, lze využít zákonného pojištění žáků ZŠ.

Cestovní výdaje :  	Cestovné hradí vysílající složka

Startovné:	200,- Kč členové AŠSK, 500,- Kč nečlenové

Informace:		Mgr.Zdeněk Moštěk, ZŠ Pod Vinohrady, tel. 572634322, 603335689

TERMÍNOVÁ  LISTINA  FLORBAL: 

Turnaje Uh.Brod - pořadatelé ZŠ Pod Vinohrady a DDM Uh.Brod
3.11. středa - děvčata kat. IV. okresní finále
7.11. pátek -  chlapci kat. IV. okrsek UB
13.11. čtvrtek - chlapci kat. III. okrsek UB
20.11. čtvrtek - Think Blue okres CH II.
21.11. pátek – CH + D kat. V. okresní finále 
26.11. středa - chlapci kat. III. a IV. okresní finále 
5.12.   pátek – kat. V. CH +D krajské finále 
9.12. úterý Think Blue CH + D II.
9.1. pátek chlapci kat. III. a IV. krajské finále 
16.1. pátek děvčata kat. III. a IV. krajské finále 
21.1. středa turnaj ŠD UB
20.2. kvalifikace III. a VI. D

Turnaje  Uh.Hradiště
děvčata kat. III. okresní finále   19.11.  (P. Šuranský)
chlapci kat. III. okrsek UH        11.11.  (L. Mazúrková)
chlapci kat. IV. okrsek UH         12.11.  (L. Mazúrková
chlapci kat. V. okrsek UH          21.10.  (I. Dostál)





										

