Předpis kategorie mladší, starší žáci 2016/17

platnost od 18.10.2016

Účastnící se družstva:
6 týmů mladší žáci: TJ Dobřany, SKMG Staňkov, FBŠ, Cobra Radnice, Fbc Klatovy, FBC Sokol Komárov
6 týmů starší žáci: TJ Dobřany, SKMG Staňkov, FBŠ, TJ Sokol Koterov, TJ Sokol Osek, FbC Plzeň
Obecně:
5. ročník soutěže 2016/17 je rozdělen do 7 TD + play-off.
Pozn. stanovený čas na jedno utkání je 35 min.
Pořadatelství TD družstev:
6 družstev pořádá na vlastní náklady TD (vč. Play-off) + náklady spojené s odměnou rozhodčích ve
schválené hale dle ZL. (viz propozice hal na webových stránkách soutěže www.blmf.cz)
Hodnocení výsledků:
Za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod, za prohru žádný bod. Základní část (ZČ): 6 družstev,
každý s každým 4kolově. Hrají se jednodenní turnajové dny (TD). Celkem je 60 utkání + Play-off. (tj.
každé družstvo sehraje během ročníku soutěže min. 20 utkání (+ Play-off) Počet utkání celkem na 1
turnajový den (TD) … 9 = max. 5 hod.
Umístění:
V tabulce základní části ligy rozhoduje o umístění (v tomto uvedeném pořadí): a) počet získaných
bodů b) rozdíl skóre vstřelených a obdržených branek + / - c) vyšší počet vstřelených branek d)
vzájemná utkání soupeřů (1. získané body, 2. skóre) e) los
Play-off část (PO):
Všechny družstva se po ZČ účastní play-off. PO je rozděleno na: Čtvrtfinále (ČF), Semifinále (SF) a
Finále. Play-off je rozděleno do dvou TD: 1TD ČF+SF, 2TD Finále, které se odehraje v rámci finálového
dne soutěže BLMF. Týmy na 1. a 2. místě po ZČ postupují přímo do SF. Tým na 3. místě po ZČ hraje
s týmem umístěným na 6. místě, tým na 4. místě hraje s týmem umístěným na 5. místě. V SF se tým
na 1. místě po ZČ utká s vítězem ČF, který byl hůře umístěný po ZČ.
Play Off ČF, SF se hraje na 2 zápasy. Postupuje tým, který vstřelil v součtu obou zápasů více branek.
V případě stejného počtu vstřelených branek rozhodnou o vítězi nájezdy. První bude série 3 nájezdů,
jestliže i poté bude výsledek nerozhodný, budou nájezdy po jednom až do rozhodnutí. Finále se hraje
pouze na jeden zápas. O 3. místo se nehraje, 2 týmy budou třetí.
Herní systém:
Malý florbal 3+1 s úpravami pravidel z velkého florbalu.
Hrací čas:
2 x 10min., 2min. přestávka, 1min. time-out, čas na jedno utkání v rozpisu je stanoven na 35 min.
Hrací den:
Dle rozhodnutí Rady mládeže BLMF společně se zástupci družstev. Jednotlivé TD jsou losovány Radou
mládeže BLMF. Rozpis jednotlivých TD je pevný a termínově určený před začátkem soutěže.

Povolené časy začátku a konce TD:
Hraje se v SO nebo NE, nejdříve v 8:00 hod. a nejpozději do 19:00 hod., jiné časy podléhají schválení
Rady mládeže BLMF. Soutěžní kauce: 0,- Kč Startovné: 500,-Kč
Sportovní haly:
Všechny TD jsou družstva povinny pořadatelsky uskutečnit dle „propozic schválených hal“ na web
stránkách soutěže dle vlastního výběru.
Odměna rozhodčím:
Zápas rozhoduje pouze jeden rozhodčí. Platba proběhne dle „Listiny rozhodčích“ a konkrétní licenční
úrovně daného rozhodčího. N – 40,-Kč / C – 60,-Kč / B – 100,-Kč / A – 125,-Kč
Věkové kategorie:
V kategorii mohou startovat starší žáci, ročníky 2002-2003 a mladší žáci ročníky 2004 - 2005. U
děvčat je povolen nástup o rok starší, než je limit kategorie. Počet těchto děvčat v týmu není nijak
omezen.
Registrační karty hráčů jsou zrušeny.
Pro kontrolu může tým požádat matriku BLMF. Po zápase tým napíše do zápisu, že hráč (číslo dresu)
je jiného data narození než povoluje soutěž. Družstvo bude mít týden, aby na matriku poslal scan
kartičky pojištěnce hráče. V případě prokázání nevinny, tým, který si stěžoval zaplatí poplatek 200 kč/
hráče. V případě prokázání viny zaplatí provinilý tým pokutu 500 kč a bude následovat kontumace
zápasu. Poplatek 200 kč je zaveden z důvodu snížení zneužití.
Nájezdy:
Po každém zápase v jednotlivých TD následují nájezdy. Vítězné družstvo nájezdů obdrží do tabulky 1
bod. Bude série 3 nájezdů. Jestliže bude výsledek nájezdů nerozhodný, neudělí se bod žádný. Hráče
na nájezdy budou losovat rozhodčí. Losovací systém určí pořadatelé TD (papírky s čísly hráčů do
čepice, rozhodčí vytáhne 3 papírky). Snahou je, aby se nájezdů účastnili všichni hráči a ne, aby se 3
hráči pořád opakovali. Nájezdy neplatí pro Play-Off.

