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První ročník florbalového turnaje 

OO  ZZLLAATTÝÝ  PPOOHHÁÁRR  JJIIRRKKOOVVSSKKÉÉHHOO  HHOORRNNÍÍKKAA  
 
Pořadatel:  
Florbal Jirkov z.s. 
 
Termín:  
sobota 20. května 2023 
  
Zahájení:  
8:00 hodin 
 
Místo:  
Hala na 4.ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov  
 
Hra:  
malý florbal 3+1(3 hráči v poli a brankář) 
 
Hrací čas:  
10 minut hrubý čas 
 
Startovné:  
1 200 Kč/tým 
 
Kategorie:  
Přípravka (2014 a mladší) 
Elévové (2012-2013) 
Mladší žáci (2011-2010) 
 
Počet týmů v kategorii:  
4 - 8 týmů (v případě nižšího počtu přihlášených, méně jak 4 týmy v kategorii, bude turnaj zrušen, v případě 
zaplacení startovného bude částka vrácena). 
 
Systém turnaje a pravidla: 
Turnaj se hraje se na třech hřištích, každý s každým, dva nejlepší týmy v tabulce každé kategorie si zahrají o 
prvenství ve finále do vítězného konce.  
 
Bodování: Za vítězství v základní části se družstvu připisují 3 body, za remízu 1 bod, prohra 0 bodů. Při 
shodnosti bodů v konečné tabulce rozhodují nejprve vzájemné zápasy, dále skóre ze vzájemných utkání a na 
závěr los.  
 
Počet hráčů: maximální počet hráčů v týmu je 6 hráčů a 1 gólman, a to z důvodu nízkého počtu šaten v hale. 
Hráči musí mít své dresy s čísly.   
 
Pojištění: hráči v turnaji startují na vlastní nebezpečí a nejsou pojištěny organizátorem.  
 
Rozhodčí: zápasy budou řídit licencovaní rozhodčí Českého florbalu.  
 
 

http://florbalminers.cz/
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Rozpis turnajů: k dispozici 15. května 2023 
 
Rodiče: 
Vstupovat je možné pouze na tribunu, ochoz a do bufetu. 
 
Ceny: 
Pro nejlepší tým turnaje v každé kategorii diplom, zlatý pohár.  
Pro nejlepšího střelce a brankáře kategorie diplom, voucher v hodnotě 500 Kč. 
 
Stravování: 
V rámci turnaje bude možno zakoupit občerstvení v bufetu. 
 
Registrace: 

Je možné využít webovou registraci: http://florbalminers.cz/prihlaska-webova-na-florbalovy-turnaj/, nebo u 
sekretáře klubu Ing. Ivana Duchoňová, tel.: +420 703 467 000, email: duchonova@florbalminers.cz. 
Uzávěrka registrace týmů je 10. května 2023. 
 
Pokyny k platbě: 
Startovné musí být zaplaceno do 10. května 2023 na účet: 2301015408/2010 - Fio banka a.s. (do zprávy pro 
příjemce uveďte název týmu a kategorie). 
 
Proč přijet do Jirkova na turnaj? 

- poznáte nové týmy a nové lidi a prožijete spoustu zábavy 
- obdržíte hodnotné a finanční ceny           

Hlavní partner turnaje https://www.jirkov.cz/ 
Partneři: http://florbalminers.cz/partneri/                                            
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