PROPOZICE TURNAJE
Pořadatel: 1. SC Bohumín´98 a sport-up.cz
za grantové podpory „Ostrava – Evropské město sportu“ a města Bohumín
Datum: sobota a neděle 6. a 7. září 2014
Místo: Bohumín a Ostrava www.mubo.cz, www.ostrava.cz
A - SH Bospor Bohumín, ul. Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín www.bospor.info
B - SC Dubina, ul. Horní 1287/81, 700 30 Ostrava - Dubina www.scbubina.cz
(vzdálenost mezi halou v Bohumíně a Ostravě je cca. 15 - 20 min. jízdy autem, 50 min. ODIS)
Prezentace / zahájení: od 09:00
Hl. pořadatel: Ondřej Veselý, mob. 603 448 235, info@sport-up.cz
Technické zajištění: 1.SCB´98 a sport-up.cz
Rozhodčí: s licencí České florbalové unie
Hráčky: r. nar. 1997 a starší (výjimky po dohodě)
Přihlášky a startovné: přihlášky zašlete do 9. května 2014 na info@sport-up.cz.
(název klubu, kontaktní osoba, mobil, email, barva dresů, orientační počet hráček a realizačního týmu)
Startovné 2 000,- Kč uhraďte do 30. června převodem na účet 1.SCB´98 (PS, 218805258 / 0300, v.s. je
číslo, pod kterým je tým přihlášen, např. 1. SC WOOW Vítkovice = v.s. 01).
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru týmů.
Pravidla: dle pravidel ČFbU (www.cfbu.cz)
Hrací systém:
6 týmů, každý s každým
- za vítězství jsou 3 body
- v případě remízy následují samostatné nájezdy
- výhra po samostatných nájezdech 2 body (2x TS., následuje „rychlá smrt“, první dva musí být jiní hráči)
- za remízu bod jeden
Hrací čas: 3x15 min. (čistý čas, 1x time-out 30s.)
k rozcvičení slouží prostory vedlejšího hřiště nebo plocha ZS Bospor
Pořadí:
body, vzájemný zápas, skore (+/-), los :-)
Povrch hřiště / časomíra: guma / stěna haly
Šatny, WC a sprchy: klíč od šaten k vyzvednutí na recepci

Ostatní:
- tým odevzdá před svým prvním zápasem soupisku hráčů (zápis o utkání), který bude platný po celou
dobu turnaje (k vyzvednutí u časomíry)
- tým se nemůže po třetím utkání doplnit o nové hráče!
- družstva nastoupí v jednotné sadě dresů
- hráč, který obdrží červenou kartu, nesmí hrát v následujícím utkání
- zdravotník a lékárnička je u stolku časoměřičů
- po zaplacení startovného berou hráči na vědomí, že se turnaje účastní na vlastní nebezpečí

Ceny:
Vítěz turnaje získá pohár a finanční odměnu 4 000,- Kč (příp. navíc bonus 1 000,- Kč v případě, že projde
turnajem bez prohry (remíza nebo výhra po samostatných nájezdech již bonus nepřináší :o)
Druhý a třetí tým pohár a další ceny od partnerů akce
Výhody ID náramku (pro hráče a členy realizačního týmu zdarma):
volný vstup na aquacentrum v Bohumíně, příp. na Adventure golf
všechny týmy jsou zvány na hráčskou „párty“ v City cafe*
*City cafe se nachází v centru Bohumína, cca. 10 min. chůze od haly a 1 min. od nádraží ČD

zvýhodněné hráčské menu v den turnaje v restauraci Maják
V.I.P. trenérský „seminář“ proběhne rovněž v restauraci Maják
Doprava: autem po dálnici D1 do Ostravy příp. až do Bohumína, vlakem (Leo, ČD)
na přepravu mezi halami obdrží týmy finanční dotaci (dle způsobu dopravy)
Ubytování: v průběhu dubna (května) bude zaslán seznam míst, včetně zvýhodněných turnajových cen,
rezervace ubytování bude provedena po zaslání zálohy (100,- Kč / osoba)
Taxi: 608 173 445
Wi-Fi zdarma: plocha SH Bospor, aquacentrum, City cafe, restaurace Maják
Partneři akce: Město Bohumín, Ostrava – Evropské město sportu, DDM Bohumín, 1. SC Bohumín´ 98,
City cafe, restaurace Maják, TV Marko, sport-up.cz, Bospor Bohumín
Turnajový web a FB: www.sport-up.cz

Vybrané týmy (v.s.):
01. 1. SC Woow Vítkovice
02.
03.
04.
05.
06.

