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FLORBALOVÁ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL

TERMÍNOVÁ LISTINA
den datum skupiny zač. turnaj

Předpokládaný začátek je konec října. Přesný rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů 
Důležité kontakty

Adresa haly FLSŠ na webu
Sportovní hala Děkanka www.dekanka.com

Děkanská vinice I 987/5  140 00 Praha 4 www.facebook.com/haladekanka

Pořadatel Recepce haly
Marek Vedral tel.: +420-725-471-861

tel.: +420-775-416-022
marek@dekanka.com

Organizace
Jakub Doubrava Barbora Blažková

tel.: +420-775-168-745 tel.: +420-774-168-745
sekretar@fbsbohemians.cz sekretar@fbsbohemians.cz
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FLORBALOVÁ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL - CHLAPCI

ROZLOSOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SKUPIN A PROPOZICE
HRACÍ SYSTÉM:
Hrací systém Florbalové ligy středních škol je víceúrovňový. Má tři hlavní části.

Základní část:

Týmy jsou rozlosovány do základních skupin A, B, C, ve kterých mezi sebou odehrají jedno utkání každý s každým. 
Za vítězství se družstvu přidělují 3 body, v případě nerozhodného výsledku  se oběma družstvům přiděluje 1 bod. 

Podle umístění v základní skupině jsou týmy zařazeny do nadstavbových skupin E, F, G, H podle klíče, který bude zveřejněný před dohráním základních skupin.

Nadstavbová část:

Družstva hrají jedno utkání proti týmům, která se do nadstavbové skupiny kvalifikovala z jiné skupiny. 
Za vítězství se družstvu přidělují 3 body, v případě nerozhodného výsledku  se oběma družstvům přiděluje jeden bod. 

Družstvo si do nadstavbové části zároveň přenáší body, získané z utkání proti týmům, se kterými se utkala v základních skupinách. 
To platí ve chvíli, kdy byly získány proti družstvu, které se účastní stejné nadstavbové skupiny. 

Podle umístění v nadstavbové části jsou družstva nasazována do play-off, které se hraje vyřazovacím způsobem.

Play-off:
Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále: hraje se na jedno utkání. 

Do dalšího kola postupuje družstvo, které v utkání zvítězilo. 
Pokud o vítězi nerozhodne základní hrací doba, následují tři trestná střílení na obou 

stranách a dále až do rozhodnutí (viz. pravidla florbalu)

Hrací čas:
2 x 20 minut - hrubý čas, 3 minuty přestávka (Platí pro všechna utkání)

Ocenění nejlepších hráčů:

Od nadstavbové části je po každém utkání vyhlášen nejlepší hráč zápasu, který převezme cenu od partnera soutěže a pořadatel utkání pořídí jeho fotografii.


