Předpis kategorie soutěže Ženy 2015/16

… platnost od 15. 8. 2015

Účastnící se družstva:
FbC Go-Go Horšovský Týn, FBC Spirits Plzeň, Hurricanky Karlovy Vary, IBK PÄNDY, SK Snipers Elite Nezvěstice, SKMG Staňkov
Obecně:
Celkově 9. ročník soutěže 2015/16 je rozdělen do 7 TD (vč. play-off). Z toho je 5TD v základní části a 2TD play-off.
Pořadatelství TD družstev:
6 družstev pořádá na vlastní náklady TD + náklady spojené s rozhodčími a delegáty 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):
Celkem 6 družstev, každý s každým 4kolově. Hrají se jednodenní turnajové dny (TD).
Celkem je 50 utkání v této kategorii (+ play-off).
(tj. každé družstvo sehraje během ročníku soutěže min. 20 utkání systémem tzv. doma a venku)
Předpokládaný počet utkání celkem na 1 turnajový den (TD) … cca 10 utkání = max. 5 hod.
Do playoff části postupují 4 družstva. Družstvo na 5. a 6. místě této kategorie soutěže končí po odehrání všech zápasů ZČ.
Umístění:
V tabulce základní části soutěže kategorie Ženy 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):
První 4 družstva tabulky po ZČ mají možnost se účastnit play-off. PO je rozděleno na: semifinále, o 3. místo a finále. Tým na
prvním místě po ZČ si vybírá soupeře pro SF z 3. -4. místa v pořadí, jak skončili v ZČ. Družstvo na 2. místě ZČ se utká s
nezvoleným soupeřem. Pořadí výběru probíhá dle umístnění v ZČ. O vítězi rozhoduje výsledek na dvě vítězná utkání. Jestliže
skončí utkání nerozhodně, určí vítěze nebo postupujícího nájezdy. První bude série 3 nájezdů, jestliže i poté bude výsledek
nerozhodný, budou nájezdy po jednom až do rozhodnutí. Semifinále, o 3. místo a Finále bude probíhat naprosto stejným
způsobem.
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 30min.
Poslední minuta zápasu playoff se hraje na čistý čas = čas se stopuje při každém přerušení hry.
V případě, že je rozdíl skóre větší než 3 (např. 7:3), poslední minuta se nestopuje.
Hrací den:
Dle rozhodnutí Výboru BLMF společně se zástupci týmů. Jednotlivé TD jsou losovány vedením soutěže. 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 Výboru BLMF.
Soutěžní kauce:
2.000,-Kč (splatná do 20. 7. 2015).
Startovné:
1.000,-Kč (splatné do 20. 7. 2015).

Sportovní haly:
Všechny TD jsou družstva povinny pořadatelsky uskutečnit dle „propozic schválených hal“ na web stránkách soutěže dle
vlastního výběru.
Pozn. turnajové dny PO je nařízeno pořádat v ZŠ Nezvěstice, TJ Slavoj Plzeň nebo Lokomotiva Plzeň!
Odměna rozhodčím:
Platba proběhne dle „Listiny rozhodčích“ a konkrétní licenční úrovně daného rozhodčího.
N – 25,-Kč / C – 50,-Kč / B – 75,-Kč / A – 100,-Kč
Věkové kategorie:
Družstva mohou tvořit pouze dívčí nebo ženské družstva. Minimální věk hráčky v kategorii Ženy je 15 let v den konání zápasu.
Horní věková hranice není omezena. Soutěže se mohou účastnit i mladší hráči, ale schválení takového hráče podléhá plně ve
znění ZL., zaslání příslušného dokumentu „Potvrzení o startu hráče mladšího 15 let“ a následného individuálního rozhodnutí
Matriční komise soutěže BLMF. V kategorii Ženy lze udělit věkové výjimky u hráček mladších.

