
 

                                                      

 

 

 

 

 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSMPS 

SOUHRA TJ TATRAN 

         Hostinné 



 

Organizátor:  z pověření ČSMPS SK SOUHRA TJ TATRAN Hostinné 

    a SŠ a ZŠ Sluneční Hostinné 

Ředitel turnaje:   Pavel Petružálek  

Hlavní organizátor:  Pavel Petružálek 

Pořadatelé:   žáci a pedagogové SŠ a ZŠ Sluneční Hostinné             

    SOUHRA TJ TATRAN Hostinné 

Rozhodčí:   ČFBU 

Lékař:    zajištěn                                                                                                                   

    Vysílající oddíl zodpovídá za zdravotní stav hráčů.  

    Průkazku zdravotní pojišťovny s sebou  
    

TECHNICKÁ ČÁST   

             

Přihlášky / návratky/:  písemně do  pátku 1.4.2022                                    

     Pavel Petružálek, SŠ a ZŠ Sluneční Hostinné                                                     

          Mládežnická 329, Hostinné 54371     

           e-mail:ou.hostinne@worldonline.cz 

Startovné  300 Kč/ závodník 

Ubytování:    internát SŠ a ZŠ Sluneční Hostinné                         

    náklady hradí vysílající oddíl á 250 Kč/osoba 

Stravování:    7.4. - oběd, večeře, druhá večeře                    

    8.4. - snídaně, oběd       

     náklady hradí vysílající oddíl á 250 Kč/osoba                                                    

  

podmínka účasti:  

Kategorie junioři a muži: JUNIOŘI roč. 2006- 1999, MUŽI - hráči roč. 1998 a 

starší, kteří jsou či byli vzděláváni dle výukových programů pro LMP a jsou členy 

ČSMPS                                                                                                          

výjimka: do týmu může být zařazen libovolný počet dívka uvedené věkové 

kategorie                

1) včas zaslaná návratka hráčů + doprovod = maximálně 13 osob  

2) přihlášení jsou registrováni v ČSMPS /zodpovídá vysílající oddíl /                   

3) do turnaje postupují vítězové regionálních turnajů, případně tým vybraný 

garantem sportu a pořádající oddíl                                                                      

4) v případě, že se region do určeného data do turnaje nepřihlásí, vyhrazuje si 

pořadatel právo pozvat více týmů jednoho regionu                                           
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Hrací systém:   dle počtu přihlášených týmů- upřesníme po uzávěrce                                                                   

    hraje se dle pravidel florbalu v systému 5 + 1                                     
     2 x 12, resp. 3 x 10-12 min (hrubý čas)                                                                                 
Vybavení:    - sportovní obuv pro hru v hale, NE černou podrážku,  

    - florbalové hole vlastní nepoškozené                                                                          

    - odpovídající vybavení brankáře                             

    - kapitánská páska    

 

  

 

Předběžný časový program MČR:  

 

7.4. /čt/: 

8:30 – 10:00  prezentace, rozehrání (ubytování po skončení 1.dne) 

10:15   schůzka vedoucích týmů, rozlosování  

11:00   slavnostní zahájení MČR 

11:00 – 19:00  utkání ve skupinách                       

19:00  večeře 

20:30  setkání vedoucích týmů                                         

22:00  druhá večeře, večerka   

8.4. /pá/: 

7:30 – 8:00 snídaně                                                                                          

8:30 – 13:00 semifinálové, finálové zápasy                                                          

12:00 – 13:00 oběd                                                                   

13:30  vyhlášení výsledků, předání diplomů medajlí a   

   individuálních ocenění, slavnostní ukončení MČR                                                                                                                                        

               

 

 

 

 


