TREFTO
POŘÁDÁ
Vánoční

Halový turnaj mladších přípravek
Ročníky narození 2010 a mladší

11.12.2016
Hala nového gymnázia Rokycany
Mládežníků 1115

A/ Všeobecná ustanovení
I. pořadatel : Trefto, Martin Drechsel www.trefto.wbs.cz
II. Termín konání : 11.12.2016 od 9,00 hod. (šatny 8.00 h)
III. Místo konání : Hala nového gymnázia Rokycany , Mládežníků 1115
VI. Vedoucí turnaje :

Radek Šilhánek ( Tel: 724037611)

V. Účastníci turnaje :
1. FK Kohouti Rokycany A
2. TJ Holoubkov
3. FC Viktoria Plzeň
4. 1:FK Příbram
5. TJ Dobřany
6. SK Klatovy
7. Union Beroun
8. FK Kohouti Rokycany B
9. FK Horažďovice
10. SK Senco Doubravka
VI.Technická ustanovení :
1. Startují hráči narozeni v roce 2010 a mladší, dívky o rok starší ve své
kategorii / možno doložit zdravotní kartou
2. hrací doba 1 x 10 min. počet hráčů 3 + 0 / odměny pro maximálně 9 hráčů
3. hrací systém / každý s každým nebude vyhlášen vítěz pouze bude vyhlášen
každý tým o počtu vstřelených branek
4. startovné 1500,- Kč , splatné před zahájením turnaje / slevy na věrnostním
programu / při zrušení účasti 5 dní před termínem konání , odhlášený tým platí
penále 5oo kč, pokud nepřijede bez omluvy platí plné startovné.
5. Rozhodčí : zajišťuje Trefto
6. Pravidla – přesné znění bude upřesněno na místě. Naším záměrem je aby se co
nejvíce hrálo tedy žádný brankář, auty automaticky kope tým od své branky na
které straně je míč v zámezí. Po obdržené brance se rozehrává ihned od své
branky a tým, který vsřelil branku musí na svoji polovinu. Hra se bude
minimálně přerušovat. Na obou stranách budou florbalové mantinely
Trenéři zodpovídají za bezpečné chování hráčů v celém areálu
Gymnázia Rokycany

7. Během turnaje bude v prostorách k dispozici občerstvení s teplým jídlem a
posezením pro doprovod, pitným režimem a svačinou pro zúčastněné týmy.
Dále stánek treftofoto, kde si může každý hráč ,nebo doprovod odnést svoji
fotografii týmu či hráče z našeho turnaje.Rodiče a doprovod se budou
pohybovat pouze ve vyznačeném prostoru. Na hřiště smí pouze trenér a jeho
asistent v sálové obuvi.

8. O pořadí :
a) Nebude vyhlašován vítěz
b) Vyhlášeny budou vstřelené branky každého týmu
9. Hřiště : 2 minihřiště po stranách mantinely, palubovky
10.Branky: Hokejové
11. Protesty v této kategorii nepříjímáme
12. Brankař : neexistuje po hře rukou se odevzdává míč k rozehrávce soupeře.
Hráč:
Auty se rozehrávají od branky na které polovině vznikl, rohy
neexistují
Skluzy jsou zakázány !
13. Střídání : hokejovým způsobem , možno v nepřerušené hře
14. Standardní situace : bránící hráč stojí min. 3m od míče
15. Odměny : všichi medaile a drobné dárky, diplomy, pitný režim a svačina.
propozice zpracoval za Trefto
Radek Šilhánek
(Tel: +420724037611 )
trefto@post.cz

WWW.trefto.wbs.cz
„ hra patří dětem ,nechme jim jejich hru „

