
 
 

Český svaz mentálně postižených sportovců z.s.  a sportovní klub  
Parta Litoměřicko z.s.  s podporou Ústeckého kraje 

 

                                                    
                                                    pořádají 

Florbal cup 

 
Náborový  regionální přebor Ústeckého kraje ve florbalu žáků 

pořadatel:    z pověření ČSMPS  SK Parta Litoměřicko z.s.  

termín, místo konání:     13. 3. 2020 sportovní hala Chemik Lovosice v 9 : 00 hodin  

kategorie: 

      -  Žáci vzdělávaní dle výukových programů  pro LMP roč.2005 a mladší /06…./ 
výjimka:  2 hráči roč. 2004, do týmu žáků lze zařadit i 1 dívku 

- Žákyně vzdělávané dle výukových programů  pro LMP  
- Junioři – roč. 2004 a starší, kteří jsou nebo byli vzděláváni dle výukových 

programů  pro LMP nebo jsou zařazeni v E oborech středních škol 

prezentace:   8:00-8:55h. / 9:00h. zahájení turnaje, předpokládané ukončení ve 13 h.  

podmínky účasti v turnaji: 
1) písemné potvrzení účasti v turnaji mailem - do 5.3.2020 /uvést počet osob i s 
doprovodem/  

2)  k prezentaci dodat vyplněnou prezenční listinu  

3)  s sebou průkaz  zdrav. pojišťovny  



4) za dodržení všech kritérií kategorie zodpovídá doprovod 

5) za závažné porušení soutěžních podmínek může organizátor provinilce 
diskvalifikovat 

hrací systém: bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů 

délka utkání: 1 x 10 min.(případně bude délka upravena podle počtu přihlášených týmů) 
hrubého času dle pravidel florbalu /systém  5 hráčů + 1 brankář/ 

vybavení hráčů: vlastní florbalové hokejky, očíslované dresy, sada rozlišovacích 
trikotů odlišné barvy od dresů, sálová obuv nečernící podlahu, kapitánská páska 
brankář: dle pravidel florbalu 

VÍTĚZ TURNAJE postoupí na MČR , podmínkou postupu je členství v ČSMPS  

Pravidla: 

1. Hrací doba 1 x 10 minut (čas bude upřesněn dle přihlášených družstev) 

2. Hrací systém  5 + 1 

3. Úmyslně hraní hlavou 2 trestné minuty 

4. Špatné střídání (více hráčů na hřišti) 2 trestné minuty 

5.  Hrubý faul (nebezpečná hra tělem, úder hokejkou do hlavy ….) 2min. pro tým a hráč 
červená karta a vyloučení do konce utkání  

6. Bránění brankáři ve výhozu 2 trestné minuty 

7. Brankář nesmí vyhazovat přes polovinu hřiště jen odrazem míčku před půlkou 

8. Hráč nesmí chytit míček rukou – ztráta míčku a 2 trestné minuty 

9. Hráč nesmí zpracovat míček ve výskoku – ztráta míčku 

10.  Sekání hokejkou faul – 2 trestné minuty, příp. i nájezd 

11. Hokejka hráče mezi nohama protihráče faul – standartní situace 

12. Pokud míček opustí hřiště, rozehrává se cca 100 cm od místa, kde míček hrací 
plochu opustil 

13. Vysoká hokejka ztráta míčku ve prospěch soupeře 



14. Brankář hraje rukou pouze v brankovišti 

15.  Urážka rozhodčího min. 2 trestné minuty 

16.  Používání vulgárních slov ztráta míčku 

20. Při rovnosti bodů rozhoduje rozdíl, případně vyšší počet vstřelených branek 

To jsou zhruba pravidla, podle kterých bude turnaj řízen, jinak vše bude upřesněno na 
místě 

Hrát se bude o medaile, poháry, jiné hodnotné ceny zakoupené z grantu Ústeckého kraje 
v duchu fair play 

Občerstvení zajištěno na místě. 

 

Budeme se na Vás těšit 

                                                        Jiří Kotlář a Vladimír Slavík  

 


