
Propozice 8. ročníku pololetního florbalového turnaje o 
putovní pohár 

 
Datum: 25. 3. 2022 
Kde: Velká tělocvična  
Kdo: třídy vyššího gymnázia 
Pedagogický dozor: M. Dymáčková  
Skupiny:   A: 1A4, 7A8,  
                 B: 8A8, 3A4, 5B8 
                 C: 4A4, 7B8, 6A8 
                 D: 2A4, 5A8, 8B8 
 
Nástup skupin do tělocvičny: 7:40 
 
Hráči z týmů tříd, které se umístí na třetích místech ve skupinách, se vracejí do výuky. 
 
Zápasy:   
7:50……. 1A4 vs. 7A8  (Nedveis, Slaběňák) A 
 
8:05……. 8A8 vs. 3A4  (Kornecký, Adámek) B 
   
8:20…….  7B8v s. 6A8  (Gattnar, Nedveis) C 
 
8:35……. 3A4 vs. 5B8  (Nedveis, Gattnar ) B 
 
8:50…….2A4 vs. 5A8  (Kornecký, Gattnar ) D 
 
9:05……. 5B8 vs. 8A8  (Adámek, Nedveis) B 
 
9:20…….4A4 vs. 7B8  (Nedveis, Adámek) C 
 
9:35……. 8B8 vs. 5A8  (Adámek, Kornecký) D 
 
9:50……. 4A4 vs. 6A8  (Gattnar, Nedveis) C 
 
10:05…... 2A4 vs.8B8   (Adámek, Nedveis) D 
 
10:20…… A1 vs. B2     (Kornecký, Adámek)  
     
10:35.…... A2 vs. B1     (Nedveis, Adámek) 
 
10:55 …… C1 vs. D2     (Kornecký, Neidveis) 
 
11:15 …… C2 vs. D1     (Adámek, Kornecký) 
 
11:35 …… A2/B1 vs. C1/D2  
 
11:55 …… A1/B2 vs. C2/D1  
 
12:15 …… zápas o bronz 
 
12:35 …… …… finále 
 



 
Bezprostředně po dohrání proběhne vyhlášení. 
 
Nehrající studenti se učí dle rozvrhu, v případě souhlasu profesora se mohou přijít podívat 
na zápasy své třídy do atria školy a v malém počtu do velké tělocvičny. Je třeba vstoupit do 
tělocvičny před začátkem zápasu a ne během hry. 
 
Dresy: Týmy uvedené v rozpise utkání na prvním místě hrají v černých trikách, týmy na 
druhých místech hrají v trikách bílých. Po domluvě s organizátory mohou týmy nastupovat 
v třídních trikách jiných barev. 
 
Pravidla: klasická florbalová pravidla upravená do školních podmínek. 
Hrací čas: Ve skupinách 1x10 minut, poslední minuta čistý čas, zbytek hrubý, zastavuje se 
jen ze závažných důvodů (vyloučení, zničení míčku… , ne při gólu!). V play off 1x10 minut 
čistého času. 
 
Timeout: Každý tým má právo si 1x za zápas vyžádat oddechový čas, který bude trvat 30 
vteřin. O timeout může žádat pouze kapitán týmu a jen při přerušení hry. 
Střídání gólmana: Každý tým může vystřídat gólmana pouze 1x za zápas. Při této změně 
bude zastaven čas. 
 
Vyloučení: Za fauly vedoucí k vyloučení na trestnou lavici se bude vylučovat na 1 minutu. 
Pokud tým vyloučeného hráče obdrží branku, vrací se tento hráč do hry. 
 
Bodování: výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů 
O pořadí ve skupině rozhodne: 
 

1. počet bodů 

2.   vzájemné zápasy mezi oběma týmy 
3.   rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly 

      4.   počet obdržených branek 
5.   trestné střílení (5 nájezdů) 
6.   los 

 
 
 


