
14. ročník florbalového turnaje mužů 

SLOVÁCKÝ POHÁR 2018 
 

turnaj s 13letou tradicí  -  putovní pohár pro vítěze  -  sobotní „Florbal party“ 

hodnotné ceny  -  individuální ocenění  -  iontové nápoje zdarma 

tričko pro každého účastníka - turnajový náramek s množstvím benefitů 

dovednostní soutěže o ceny 

 
Pořadatel: 

TJ Spartak Hluk, z.s. a FBK Spartak Hluk 

  

Termín:  

14.-15.7.2018 

  

Místo konání:  

Sportovní hala Hluk, Boršická 1313, 687 25 Hluk, www.sporthluk.cz 

  

Organizační pracovníci: 

Mgr. Igor Dostal, dostal@guh.eduzk.cz, tel. 604 436 313  

Karel Bojko, sporthluk@uh.cz, tel. 776 833 339  
  

Turnajový web: 

www.slovackypoharmuzu.uh.cz 

 

Počet účastníků:  

Turnaj bude připraven maximálně pro 16 družstev. V případě menšího počtu přihlášených družstev bude hrací 

systém turnaje vhodně upraven.  

  

Hrací systém (v případě účasti 16-ti týmů):  

 Sobotní program 

4 skupiny po 4 družstvech, každý s každým, bodování (výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů). 

O umístění ve skupinách rozhoduje:  

a)  celkový počet bodů  

b)  vzájemný zápas 

c)  brankový rozdíl ze součtů vstřelených a obdržených branek ve vzájemných zápasech  

d)  vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech  

e)  brankový rozdíl ze součtů vstřelených a obdržených branek ve všech zápasech  

f)  vyšší počet vstřelených branek ve všech zápasech  

g)  los  

 

 Nedělní program 

Následuje play-off od osmifinálových zápasů až do finále (popř. utkání o třetí místo). 

Do vyřazovacích bojů postupuje všech 16 týmů.  

Postupový klíč v play off:  

a) utkání musí skončit vítězstvím jednoho ze soupeřů 

b) nerozhodne-li se v hrací době, střílí se jedna série po třech trestných stříleních (nepadne-li 

rozhodnutí, pokračuje se v trestných stříleních po jednom až do rozhodnutí) 

 

Časový program:  

Sobota 14.7.2018 - zápasy ve skupinách A, B, C, D  

Neděle 15.7.2018 - zápasy play-off  

Rozlosování a časový rozvrh turnaje budou přihlášeným týmům včas zaslány e-mailem a vystaveny na webu. 

 

 

Ceny:  

1. místo: finanční odměna 10.000,- Kč, pohár, diplom, putovní pohár, dárkový koš, šampus 

2. místo: finanční odměna 5.000,- Kč, pohár, diplom, dárkový koš 
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3. místo: finanční odměna 3.000,- Kč, pohár, diplom, dárkový koš 

 

Tradičně bude vyhlášen a hodnotně odměněn věcnými cenami: 

- nejlepší gólman turnaje 

- vítěz kanadského bodování 

- nejlepší hráč turnaje 

  

Hrací čas:  

Zápasy v základních skupinách se hrají na 2x12 minut hrubého času. 

Zápasy osmifinále a čtvrtfinále play-off se hrají na 2x12 minut hrubého času (poslední tři minuty utkání čistý čas). 

Utkání semifinále a finále play-off se hrají na 2x15 minut hrubého času (poslední tři minuty utkání čistý čas). 

Utkání o 3. místo se hraje opět pouze na 2x12 minut hrubého času (poslední tři minuty utkání čistý čas).  

Mezi jednotlivými zápasy a v rámci samotných zápasů budou vždy pouze minimální přestávky. Je nutné být 

připraven k zápasu ihned po skončení předcházejícího utkání. Jednotlivé týmy si mají možnost vzít jedenkrát za 

zápas 30ti vteřinový time-out až v nedělních utkáních play-off, nikoliv v sobotních zápasech ve skupinách. 

Všechny zápasy se hrají dle aktuálních pravidel ČFbU. 

  

Rozhodčí:  

Delegovaní rozhodčí (s licencí ČFbU) budou zajištěni pořadatelem po oba dny.  

 

Přihlášky:  

Přihlášky do turnaje zasílejte na sporthluk@uh.cz nejpozději do 30.6.2018. 

 

Startovné:  

Uhrazené do 31.5.2018  2.800,- Kč 

Uhrazené po 31.5.2018  3.300,- Kč 

 

Způsob úhrady startovného:  

Startovné zasílejte na číslo účtu pořadatele: 1542938399/0800 

Do zprávy pro příjemce uveďte název vašeho družstva. 

  

Turnajový náramek: 

Povinností každého účastníka je, aby si zakoupil na místě turnajový náramek v hodnotě 60,- Kč. 

Náramek opravňuje účastníky turnaje k možnosti využít hodnotné benefity, které budou postupně 

uveřejňovány na webových stránkách turnaje. 

 

Ubytování:  

Ubytování je možné rezervovat přímo v městském sportovním areálu. 

Objednávky ubytování zasílejte na sporthluk@uh.cz nebo telefonicky na +420 776 833 339. 

 

Upozornění:  

Všichni hráči se účastní turnaje na vlastní zodpovědnost a organizátoři nenesou zodpovědnost za případné 

škody a zranění! Organizátor neručí taktéž za případné ztráty osobních věcí během turnaje!  

 

Mimoflorbalové aktivity:  

  

 sobotní „Florbal party“ v Palermo Clubu (pod sportovní halou) 

 moderní městské koupaliště 200 metrů od sportovní haly  

 městské tenisové kurty s venkovním posezením  

 restaurace se zahrádkou přímo na sportovní hale  

 pizzerie s bowlingem nedaleko centra města  

 zámecká kavárna s příjemnou zahrádkou 
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