Vánoční flórbálek v Mladé Boleslavi
(CDB cup 8.ročník)

Oficiální propozice pro týmy přihlášené do turnaje
Pořadatel: CDB Mladá Boleslav
Ředitel turnaje: Pavel Hanzlík
Kontakty: Pavel Hanzlík 604 858490, e-mail: hanzlik.pavel@seznam.cz
Startovné: 800,- Kč zaplatit na účet č.: 231261988/0300 nebo osobně do 16.12.2009
!!! pokud tak neučiníte do stanového termínu Váš tým bude nahrazen jiným týmem !!!
( do kolonky „ zprava pro příjemce “ – napište název týmu)

HARMONOGRAM
Den konání: sobota 19.12 a neděle 20.12 2009
Místo konání: tělocvična sportovní školy - 6.ZŠ v MB
Sobota:
8:30 - 8:45
prezentace týmů skupiny A
9:00 - 14:00
základní skupina A
14:00 - 14:15 prezentace týmů skupiny B
14:20 - 19:30 základní skupina B
19:40 - předpokládaný konec prvního dne
Rozlosování základních skupin:
skupina A
Galactic Tornado
AC MB
Lafety Boys
Máca Tým
CDB MB
WFR

skupina B
FBC Vikings
Zelenobílá Družba
Petis Killer Team
Prague Alligators
Jitrnicee MB
FBC Buldoci Police nad Metují

Prosíme o dodržení času prezentace skupiny A: 8:30 - 8:45 B: 14:00 - 14:15
Neděle:
10:00 – 15:20 Souboje o konečné umístění v turnaji
15:30 – 15:40 Předpokládaný konec turnaje - vyhlášení vítězů
HERNÍ ŘÁD
Hraje se podle pravidel „Velkého“ florbalu v rámci fair-play.
Hrací čas je stanoven na 1x15 minut.
Utkání v základní části řídí jeden rozhodčí a může skončit nerozhodně.
O pořadí ve skupině, rozhoduje počet bodů, vzájemné utkání, skóre, poměr branek (V/O), los.
Z každé základní skupiny postupují čtyři týmy do dalších bojů o vítěze turnaje
Zápasy semifinále, finále rozhodují v případě remízy trestná střílení.
Ostatní info:
Občerstvení přímo v budově zajištěno.
K dispozici jsou: šatny, sprchy, WC
Pravidla a všechny potřebné informace budou vyvěšeny u vchodu do haly
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné
zranění hráčů v průběhu turnaje. Případné škody na zařízení haly nebo dalších společných prostor
budou uhrazeny týmem, jenž škodu způsobil.
V případě nejasností, potřeby map, autobusových spojení atd. volejte, pište, rádi vám pomůžeme.

