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P R O P O Z I C E 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 
Ředitel mistrovství:   vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD.  
Výkonný ředitel:  Mgr. Pavel Kubíček  
Sportovní ředitel:     Jiří Trhlík   
Hospodář turnaje:  Jan Šimčík  
Zdravotník:  Jarmila Jakoubková 
Delegát UNITOP ČR:  Ing. Jan Radoberský		  
 

 
ROZPIS 

 
Pořadatel:  Sportovní klub policie Holešov - Falkoni ve spolupráci s UNITOP ČR, Vyšší a Střední 

policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově a městem Holešov. 
 
Datum:  sobota 29. 10. 2016 od 8.00 hod. 
 
Místo:  Sportovní hala 1. základní školy v Holešově. 
 
Přihlášky: Je nutno zaslat na skpfalkoni@seznam.cz, nejpozději do pondělí 15. října 2016 

(včetně účastnického poplatku na účet). 
 
 Účastníci: Turnaje se mohou zúčastnit pouze policisté, občanští zaměstnanci MV, nebo řádní 

členové SKP/PSK. Z turnaje jsou vyloučení hráči celostátních florbalových soutěží 
ČFBU (Superliga, 1. liga, národní liga -  mužská i juniorská), při nedodržení tohoto 
pravidla může být družstvo vyloučeno bez náhrady. Stanovený počet družstev, které 
se mohou mistrovství zúčastnit je maximálně 12 (z kapacitních důvodů). Losování 
+ nasazení družstev do skupin proběhne dne 18. října 2016. Následně obdržíte 
informaci o rozlosování jednotlivých týmů do skupin s časovým harmonogramem 
turnaje.  

 
Účastnický poplatek:  1 200,- Kč za družstvo. Pořadatel mistrovství zajišťuje týmu (max. 12 osob) 

v ceně startovného snídani, oběd a pitný režim.  
 
Účastnický poplatek je nutno zaslat na účet: 1481363359/0800 na základě námi zaslaného 
potvrzovacího mailu s variabilním symbolem platby do pondělí 15. října 2016. Na později podané 
přihlášky + startovné nebude brán zřetel. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po datu uzavření 
registrace se startovné nevrací. 
 
 
Doprava: Soutěžící použijí do místa konání a zpět vlastní dopravu. 
 
Ubytování: Omezené kapacitní možnosti!!! - Internát VPŠ a SPŠ MV v Holešově, cca 71,- Kč 

osoba/noc, objednávky nejpozději do 24.10. 2016, se jmenným seznamem + datum 
narození zaslat: skpfalkoni@seznam.cz 
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Pojištění:  Každý účastník mistrovství si zajistí individuálně. Účast na vlastní nebezpečí. 

 
Rozhodčí:  Školení rozhodčí ČFBU. 
 
Prezentace: Dne 29. 10. 2016 od 7,30 hod. - sportovní Hala 1. základní školy v Holešově. Vedoucí 

družstva, zde předá soupisku hráčů, která musí obsahovat: jméno, příjmení, rok 
narození, číslo dresu, kód zdravotní pojišťovny – nejpozději 15 minut před začátkem 
zápasu. První zápasy turnaje budou zahájeny v 8,00 hod. Při prezentaci odevzdají 
vedoucí týmů soupisku hráčů, za kterou dostanou stravenky (snídani, oběd – 
vyhlášený florbalový guláš, nápoj a iontový nápoj).  

Žádáme všechny týmy, aby dodržovaly časy zápasů, včetně času prezentace 
a slavnostního zahajovacího nástupu. Včasné nenastoupení týmu k zápasu nebude 
tolerováno. Bude řešeno kontumačně.	

Program: Snídaně   7:30 - 9:00 
    Prezentace týmů   7:30 - 7:45 
   Slavnostní zahájení  7:45 
   Zápasy ve skupinách   8:00 - 15:30 
   Finále       cca v 18:30 
   Vyhlášení   cca v19:00 

 
 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ 
 

Hraje se podle pravidel ČFBU, pořadatel si vyhrazuje modifikaci pravidel turnaje, případně 
na základě dohody s vedoucími týmů. Účastníci budou o úpravách informováni před zahájením 
turnaje. Hraje se na hrubý čas. Turnaj bude odehrán ve sportovní hale s palubkovou plochou. 
 
Další podmínky mistrovství:  
 

• počet hráčů 5+1, 
• družstva hrají v jednotných dresech s čísly, brankář dres odlišný, 
• obuv pro halové sporty, 
• hrací systém:  2 skupiny po 6 týmech, hraje každý s každým, postupují 4 týmy, 
• bodování v zápasech – vítězství 3 body, remíza 1, o umístění ve skupině rozhoduje počet 

bodů, vzájemný zápas, skóre a počet vstřelených branek, 
• následuje klasické PLAY OFF, v případě remízy následují okamžitě 3 nájezdy, 
• hrací doba: dle skutečného počtu týmů… 1 x 12 min (hrubý čas), o případných změnách 

budeme informovat. 
 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 
Hodnocení:  - mužstva na 1. - 3. místě obdrží pohár, diplom a věcnou cenu, 

- mužstvo na 4. místě obdrží diplom., 
- nejlepší hráč, brankař a střelec mistrovství obdrží pohár, diplom. 

 
Protesty: Písemně sportovnímu řediteli mistrovství do 15 minut po ukončení zápasu s vkladem 

500,- Kč. 
 
Poznámky:  Výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně sportovnímu řediteli 

Mistrovství UNITOP ČR ve florbalu 2016. 
 
 
Vyřizuje:  Tajemník M UNITOP ČR,  

Mgr. Pavel Kubíček  
Telefon:  603 549 045 
E-mail:  skpfalkoni@seznam.cz 


