SVATOŇOVICKÉ FLORBALOVÉ DNY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FBC MALÉ SVATOŇOVICE A R+R INGWIVVVINGWI MALÉ SVATOŇOVICE
VÁS ZVOU NA

ČAPKOVICE OPEN
NEJVĚTŠÍ

SKAUTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ V ČR - XIV. ROČNÍK

› KATEGORIE STARŠÍ: SOBOTA 16.12.2017
›
›
›
›
›

začátek v sobotu v 8.00, ukončení do 20.00
bez věkového omezení, neomezený počet dívek
startovné ve výši 800,- Kč za družstvo
předpokládaný počet družstev: 12
počet hráčů 5+1 + libovolný počet náhradníků

› KATEGORIE MLADŠÍ: NEDĚLE 17.12.2017
›
›
›
›
›

začátek v neděli v 9.00, ukončení do 15.00
mohou hrát chlapci a dívky narozené v roce 2001 a později
startovné ve výši 200,- Kč za družstvo
předpokládaný počet družstev: 8
počet hráčů 5+1 + libovolný počet náhradníků

› KATEGORIE 3+0: NEDĚLE 17.12.2017
›
›
›
›
›
›

začátek v neděli v 9.00, ukončení do 15.00
bez věkového omezení, neomezený počet dívek
startovné ve výši 200,- Kč za družstvo
předpokládaný počet družstev: 8
počet hráčů 3 + libovolný počet náhradníků
hraje se bez brankáře na malé branky v tělocvičně (20x10m)

KDE: MALÉ SVATOŇOVICE – sportovní hala BPA
– tělocvična BPA (kat. 3+0)

PŘIHLÁŠENÍ:
› Každé družstvo musí nejpozději do 17.11.2017 odeslat přihlášku na jansa.ales@seznam.cz!
› Po potvrzení přijetí přihlášky pořadatelem je nutné zaplatit do 14 dnů startovné na účet
pořadatele (č.ú. 235731991/0300 u Poštovní spořitelny), nejpozději však do 30.11.2017!
› Seznam přihlášených družstev můžete sledovat na webu akce.
› Počet družstev je omezen! – Přihlaste se co nejdříve!

STRUČNÁ PRAVIDLA:
› Hraje se podle platných pravidel ČFbU. (http://www.ceskyflorbal.cz)
› Rozhodčí - s licencí ČFbU - budou pouze pískat (nebudou členy žádného týmu).
› Všichni hráči musí být registrovanými členy Junáka, výjimku mohou dostat bývalí skauti
(pouze v případě, že již na turnaji v minulých letech hráli). O výjimku je nutné zažádat pořadatele!
› Vybavení:
› každý hráč musí mít sportovní oblečení jednotné barvy, obuv do haly, florbalku
› brankář by měl mít dlouhé kalhoty i rukávy a musí mít helmu se síťkou

INFORMACE A REGISTRACE:
› web: http://rozhodci.net/SFT
› Aleš Jansa - Plejda

› mobil:
› e-mail:

+420 777 112 552
jansa@ceskyflorbal.cz

› Občerstvení zajištěno. Ubytování - pouze po domluvě s organizátory.
› První tři družstva v každé kategorii obdrží pohár a ceny, ostatní diplom.
› Turnaj finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Za pořadatele se na Vaši účast těší
Aleš Jansa – Plejda.

