Gyzd Cup 2021
Summer floorbal cup
1.ročník

Srdečně Vás zveme na první ročník florbalového turnaje Gyzd cup hraného pod širým
nebem, který se uskuteční

10.7.2021
Sežeňte bandu chlapů (či dívek) a přijeďte se otestovat v rámci letní přípravy na novou
sezónu k nám do Hlučína, abyste poměřili síly v tomto jednodenním turnaji pořádaném až
pro 16 týmů z celého Olomouckého a Moravskoslezského kraje! V tomto turnaji nebude
nouze o pořádnou nálož zápasů a zábavy. V přilehlém areálu si v rámci doprovodných aktivit
budete moci se svými parťáky zahrát například plážový volejbal, fotbal, či nohejbal.

Budete to právě vy, kdo zvítězí v prvním ročníku a nesmazatelně se tak zapíše to historie
turnaje jako první vítěz Gyzd cupu???

Propozice a pravidla turnaje

Datum: 10.7.2021
Prezentace: 7:00 – 7:45
Start turnaje: 8:00
Místo konání: Hřiště základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417, 748 01 Hlučín
Startovné: 1400 Kč / tým (+50 Kč za pásek pro každého hráče)

Ceny: Vítěz turnaje získá pohár. Všichny týmy které skončí na stupních vítězů pak získají medaile a
další drobné ceny.

Hrací systém: Skupiny po 4 týmech, všechny týmy postupují do play-off, kde se již bude hrát
vyřazovacím způsobem na 1 porážku.
Hrací čas: Skupinová fáze – 2x10 minut hrubého času, od semifinále Play-off – 2x10 čistého času
Pravidla: Dle platných pravidel Mezinárodní florbalové unie (IFF)
Počet a velikost týmů: až 16 týmů, 3+1 hráč ve hře
Omezení: Turnaje se smí zúčastnit hráčí starší 15 let, horní věková hranice není stanovena, turnaje se
mohou zúčastnit muži i ženy
Rozhodčí: Každé utkání bude řídit 1 rozhodčí s platnou licencí Českého florbalu
Soupisky: Minimální počet hráčů na soupisce je 5 + gólman, maximální počet hráčů není stanoven.
Hráč může během turnaje nastoupit pouze za 1 tým. V případě porušení tohoto pravidla hrozí
vyloučení hráče z turnaje a kontumování předchozích výsledků týmu, za které neoprávněně
nastoupil. Organizátoři turnaje si vymezují právo kdykoliv požádat hráče o prokázání totožnosti.
Pokud by hráč odmítl, hrozí mu vyloučení z turnaje.
Dresy: Každý tým je povinen mít jednotnou sadu dresů s čísly.
Skupinová část: Pořadí ve skupině bude dáno celkovým počtem bodů. Za výhru se udělují 3 body, za
remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. V případě shodného počtu bodů 2 a více týmů bude o pořadí
rozhodnuto dle následujícího klíče:
1)
2)
3)
4)

Počet bodů ze vzájemných utkání
Rozdíl ve skóre ze vzájemných utkání
Počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
Los

Play-off: Do play-off postupují všechny týmy. Play-off se hraje na jednu porážku tzn. pokud tým
prohraje, tak z turnaje vypadává. V případě remízového stavu po konci základní hrací doby se bude
hrát prodloužení 5 minut. V případě, že nerozhodne ani prodloužení se pojedou nájezdy.

Tresty a vyloučení:
a) Standartní vyloučení – 1minutový trest
b) ČK1 - 5minutový trest plus do konce utkání, hráč nesmí nastoupit v dalším následujícím
zápase v turnaji
c) ČK2/ČK3 – 5minutový trest plus do konce utkání, o následujím trestu hráče rozhodne
ředitelství turnaje

Povinnosti týmů: Týmy jsou povinny být 5 minut před začátkem svých utkání přitomny u hřiště na
kterém bude probíhat jejich zápas a to v minimálním počtu 5 hráčů + 1 gólman. Pokud se tak nestane
do 10-ti minut od plánovaného začátku utkání, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0, případně
jiným výsledkem, pokud by tento výsledek mohl ovlivnit pořadí ve skupině.
Bezpečnost: Každý hráč se v průběhu celého turnaje musí chovat tak, aby neohrožoval své zdraví, ani
zdraví svých soupeřů. Každý hráč v průběhu turnaje odpovídá sám za sebe a startuje na vlastní
nebezpečí. Na turnaji bude k dispozici kvalifikovaný zdravotník. V případě vážnějšího zranění budou
na místo neprodleně přivolány záchranné složky. Pořadatel turnaje není odpovědný za jakékoliv
zranění či ztrátu během turnaje.
Vedoucí týmu: Každý tým je povinen mít svého vedoucího, který odpovídá za chování svého týmu a
v případě potřeby bude pořadatelům k dispozici k řešení nestandartních situací.
Občerstvení: Přímo v dějišti turnaje bude k dispozici alko i nealko občerstvení a možná i něco
dobrého k snědku
V případě potřeby se v blízkém okolí nachází Hruška či Penny.
Mapa areálu:

