2. FLORBALOVÝ TURNAJ NA LEDOVÉ PLOŠE

POŘADATELÉ

SPONZOŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KOMISE ŠKOLSKÁ
RADY MĚSTA
PROSTĚJOVA

Pořadatelé:

Sportcentrum – DDM Prostějov
Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Sportovní klub K2 Prostějov – oddíl florbalu
Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov

Patronát turnaje:

Komise sportovní Rady města Prostějova
Komise školská Rady města Prostějova

Datum konání:

čtvrtek 20.12.2018

Harmonogram:

09:15 – 09:45

prezence družstev

09:50 – 10:00

slavnostní zahájení

10:00 – 13:00

souboje ve skupinách

13:00 – 15:00

o umístění, semifinále, boj o 3. místo, finále

15:30 – 16:15

utkání hvězd

16:30 –

diskotéka na ledě

Přihlášky:

do 10.12.2018 na adrese www.sportcentrumddm.cz (vč. sestav a ročníků)
http://www.sportcentrumddm.cz/?p=4696

Družstva:

družstvo na hřišti tvoří 4 hráči bez brankáře, soupiska může obsahovat 8 hráčů 4. a 5.
tříd, kteří nesmí být registrování v ČSLH

Hrací doba:

2 x 6 min hrubého času

Systém soutěže:

2 skupiny, následné boje o umístění, semifinále, boj o 3. místo a finále, rozlosování do
skupin po prezenci

Občerstvení:

teplý čaj, párek v rohlíku na svačinu, guláš na oběd, příprava občerstvení – stánek Jiřího
Sklenáře (majitel restaurace Na Kovárně)

Ceny:

účastníci (děti):
Zlatá brána – poukázky na nákup v obchodech Zlaté brány (všichni účastníci), DSP –
vstupy do bazénu a veřejného kluziště zimního stadionu, Sportcentrum – DDM – pohár,
zájezd do Vídně, Laser arena Prostějov – vstupy do laser arény
Cena ředitele Domovní správy, s. r. o. nejlepší hráč turnaje (dort)
pedagogický doprovod:
poukázky do Zlaté Brány, učitelé 3 nejlepších družstev – poukaz na večeři na Kovárně

Povinná a doporučená výbava: povinná – alespoň cyklistická helma, alespoň lyžařské rukavice, doporučená – in-line
chrániče na kolena a lokty, dále pak případná trička na převlečení do suchého mezi
utkáními
Ostatní pravidla:

bránění brankoviště je povoleno, avšak hráč se může při takové činnosti dotýkat ledu
pouze bruslemi a vlastní holí, v opačném případě je provinilé družstvo potrestáno
ztrátou míčku a poškozené družstvo rozehrává z rohu kluziště, v jehož kvadrantu došlo
k porušení. V případě, že takové porušení zabrání přímo vstřelení gólu, trestá se
provinilé družstvo trestným střílením

Pedagogický dohled:

pedagogický doprovod každé školy dbá o svou skupinu po dobu akce
Školám doporučujeme oznámit rodičům, že odchod účastníků z akce po jejím skončení
probíhá na náměstí individuálně, nikoliv v doprovodu učitele ke škole.

Doprovodný program:

slavnostní buly řízené náměstkem primátorky PaedDr. Janem Krchňavým
po skončení utkání hráčů LHK Jestřábi Prostějov s vítězným týmem, poté utkání hráčů
LHK Prostějov s florbalisty Sportovního klubu K2 Prostějov, následně diskotéka na ledě
vyhlášení výsledků – PaedDr. Jan Krchňavý, předseda sportovní komise, předseda
školské komise, Ing. Vladimír Průša, Ing. Karolína Pořízková, MBA, Radek Pařenica,
Bc. Jan Zatloukal

Rozhodčí:

zajistí Sportovní klub K2 Prostějov

Speaker:

zajistí SOŠPO Prostějov

Zdravotní dohled:

zajišťují studenti Střední zdravotnické školy v Prostějově

Materiální zabezpečení:

Sportcentrum – DDM Prostějov (plakáty, pozvánky, propozice, hokejky, helmy)

V Prostějově 26.11.2018

Jan Zatloukal, v. r.

Radek Pařenica, v. r.

ředitel Sportcentra – DDM

Sportovní klub K2 Prostějov, hlavní rozhodčí

