DIAmatérská FLORBALOVÁ LIGA OSTRAVA
2013/2014 – 0. ROČNÍK
Pořadatel soutěže: Sportovní klub diabetiků Ostrava

PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD
 HERNÍ SYSTÉM
Liga proběhne formou 6 turnajů, na kterých se odehraje celkem 24 zápasů. Tým tedy
sehraje s každým dalším týmem 4 vzájemné zápasy.
Zápasy jsou ohodnoceny následovně:
Výhra 3b
Remíza 1b
Prohra 0b
Průběžné a konečné pořadí týmů bude určeno podle dosažených bodů.
Při rovnosti bodů na konci sezóny bude rozhodovat:
1.
2.
3.
4.

Větší počet vstřelených branek
Rozdíl celkového skóre
Body ze vzájemných zápasů
Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

 TERMÍNY TURNAJŮ
(19.10. ? – původní začátek ligy) ), 9.11. , 7.12. , 1.2. , 22.3. , (19.4). , 24.5. ,
Na tyto soboty /případně po dohodě tyto víkendy/ jsou plánovány turnaje.
Týmy mají možnost vyjádřit se k termínům a časům turnajů (např. až po 15. hodině,
pouze v sobotu, apod.). Organizátoři se budou maximálně snažit vyhovět všem
připomínkám, vyhrazují si však právo rozhodnout ve prospěch jednoho z týmů,
pokud by se jejich požadavky navzájem vylučovaly.
 MÍSTA KONÁNÍ
Jednotlivé turnaje se odehrají v tělocvičně Janáčkovy konzervatoře Ostrava (Velikost
hřiště je přibližně 32 x 17 m BEZ mantinelů, tělocvična není vybavena prostorem pro
diváky).
Pokud mají týmy zájem odehrát některý z turnajů ve svých „domovských“
tělocvičnách a halách, zapíší místo a adresu tělocvičny do přihlášky. (tělocvičnu je
třeba mít rezervovanou na 3 hodiny)
V případě, že tým, který měl zajistit prostory pro odehrání zápasů, nemůže svůj
závazek splnit, musí tuto skutečnost co nejdříve po zjištění oznámit pořadatelům a
turnaj bude odehrán v Ostravě.

 HRÁČI
Hra je určena všem hráčům starším 15-ti let. Za tým může do turnaje nastoupit
nejvýše jeden hráč hrající celostátní soutěže (s výjimkou hráčů nad 35 let – ti mohou
nastoupit bez omezení). Jmenovitě se jedná o tyto soutěže:
- Extraliga mužů
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů – jakákoli divize
- 1. liga juniorů
- 1. liga dorostu
Hry se účastní také dívky.
Hra probíhá s maximálním počtem hráčů v poli 4+1
!PŘI PORUŠENÍ PRAVIDLA O NASTOUPENÍ HRÁČŮ Z CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŽE BUDE TÝM VYŘAZEN Z LIGY BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ
STARTOVNÉHO A TO I ZPĚTNĚ! (tedy bez ohledu na to, kdy proviněný hráč
nastoupil)
 TÝM
Tým tvoří min. 5 a max. 15 hráčů včetně brankářů a nejvýše 2 členové realizačního
týmu.
Každý tým musí mít svého vedoucího staršího 18 let, který je za tým plně
zodpovědný.
Tým musí být oblečen v jednotných dresech (stačí trička stejné barvy) a mít alespoň 1
bílý míček na hru .
Brankář musí být vybaven minimálně brankářskou maskou. Bez splnění této
podmínky nemůže brankář nastoupit do hry.
Všichni hráči musí mít vhodnou obuv do tělocvičny, tzn. takovou, která nezanechává
na podlaze šmouhy.
 SOUPISKA HRÁČŮ
Vedoucí týmu organizátorům odevzdá na každém turnaji vyplněnou soupisku hráčů
na formuláři „Soupiska hráčů na turnaj“
 PRAVIDLA HRY
Hra bude probíhat BEZ účasti rozhodčích. Sporné situace budeme řešit vhazováním.
Spoléháme na FAIR-PLAY všech zúčastněných hráčů. To by mělo pro nultý ročník
znamenat výraznou úsporu nákladů na hru.
Čas hry je stanoven na 2 x 15 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min.
Do této doby se nezapočítává time-out, který si může tým vyžádat jednou za zápas a
to na dobu max. 30 sekund.
Po ukončení každého zápasu se hráči obou týmů navzájem pozdraví.
Za zdravotní způsobilost hráčů do 18 let zodpovídají vedoucí týmů. Všichni hráči se
soutěže účastní na vlastní nebezpečí.

 STARTOVNÉ
Předpokládá se ve výši 1 500,- Kč za tým za předpokladu, že se všechny zápasy
odehrají v Ostravě. (Pokud dojde k rozdělení turnajů mezi jiné tělocvičny, bude
částka upravena). Tuto částku bude nutno uhradit v hotovosti na prvním turnaji.
Startovné bude použito pouze na zaplacení pronájmu tělocvičen a na zakoupení cen
(poháry, medaile, diplomy). Při neodůvodněné neúčasti týmu na turnaji, při
vyloučení týmu ze soutěže nebo při vlastním odhlášení týmu z již probíhající soutěže
se startovné nevrací.
 ČEKACÍ DOBA
V případě neomluvené neúčasti je stanovena na 10 minut, max. 15 min. v případě
omluvy předem. Pokud se tým do uvedené doby nedostaví k zahájení zápasu,
případně není schopen zahájit hru s minimálním počtem hráčů, bude utkání
kontumováno ve prospěch týmu, který je k utkání připraven.
 NEÚČAST NA TURNAJI
Neúčast týmu na turnaji bude posuzována jako kontumační zápas s týmy, které se
turnaje účastní a s nimiž se má nezúčastněný tým utkat. Skóre kontumačního zápasu
je stanoveno na 6 : 0. Odůvodněnou případnou neúčast týmu na turnaji je nutno
nahlásit pořadatelům s co největším předstihem.
 PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČEN
V tělocvičnách je potřeba bezpodmínečně dodržovat jejich provozní řád. Dojde-li v
tělocvičně nebo přilehlých prostorách k úmyslnému poškození zařízení nebo
vybavení některým z účastníků turnaje, bude mu tato škoda dána k úhradě.

Přihlášením do soutěže se všichni členové týmů zavazují dodržovat její
propozice a soutěžní řád.

Komunikace s týmy bude probíhat na facebookových stránkách skupiny:
DIAmatérská florbalová liga Ostrava
(https://www.facebook.com/groups/590019014393192/) a emailem.
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE ZASÍLEJTE NA E-MAILOVÉ ADRESY
POŘADATELŮ:
skd@diaktiv.cz
StefekOndra@seznam.cz
Tel.: 734 458 930

