
 

GYZD CUP 2023 - MUŽI 

PROPOZICE 
Třetí ročník florbalového turnaje 
pod širým nebem v Hlučíně 

 

Důležité termíny 

Datum konání - kategorie Muži 15+: 23-24.6.2023 
Spuštění registrací:    8.3. 2023 
Uzávěrka přihlášek:    31.5. 2023 
Platba startovného:    Do 31.5. 2023 
 

Předpokládaný start turnaje je v pátek 23.6.2023 v 8:00, konec 
24.6.2023 v odpoledních hodinách. 
 

Podmínky účasti 

Turnaje se smí zúčastnit hráči, kteří v den turnaje dovršili 15 let. 
V kategorii mužů je dále povoleno startovat i ženám, pro které platí stejné 
věkové omezení jako pro muže. Horní věková hranice není stanovena. Tyto 
propozice neplatí pro kategorie žen a mládeže. 
 

Přihlášení 

Týmy se mohou přihlásit výhradně přes přihlašovací formulář na 
www.gyzdcup.cz. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail s pokyny k 
platbě startovného, které je podmínkou k potvrzení registrace. 
Startovné je pro tento ročník stanoveno na 2500 Kč za tým. V případě 
zaplnění kapacity turnaje budou upřednostňovány týmy, podle data 
zaplacení startovného. Po zaplacení startovného obdržíte e-mail o úspěšné 
registraci na turnaj a informaci o přijetí platby. 

Dále je v den turnaje při registraci nutné zakoupení účastnického 
náramku v ceně 100 Kč/osoba. Bez náramku hráč nesmí nastoupit do 
zápasu. 

V případě zrušení turnaje ze strany pořadatele (například kvůli 
počasí nebo jiné neočekávatelné situaci) bude účastníkům vyplaceno zpět 
minimálně 80% zaplacené částky. 

Tým, který se na turnaj nedostaví, nemá nárok na vrácení 
zaplaceného startovného. Tým může svou registraci zrušit do 31.5.2023 a 
bude mu vráceno minimálně 80% startovného.   

Zaplacením startovného tým souhlasí s veškerými podmínkami 
uvedenými v těchto propozicích.  

Systém turnaje 

http://www.gyzdcup.cz/


Kapacita turnaje je omezena na maximálně 40 týmů v mužské 
kategorii. Systém turnaje a podrobné organizační informace včetně 
rozlosování skupin budou zveřejněny nejpozději týden před startem 
turnaje. Každý tým odehraje minimálně 4 utkání. 

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 tří a více týmů bude o pořadí ve skupině rozhodovat 
minitabulka. V případě shodného počtu bodů dvou a více týmů ve skupině 
bude o pořadí rozhodnuto dle následujícího klíče: 

- Počet bodů ze vzájemných utkáních 
- Rozdíl ve skóre 
- Počet vstřelených branek 
- Los 

V případě remízy po základní hrací době v zápasech play-off budou 
následovat trestná střílení. V první sérii nastoupí 3 různí hráči z každého 
družstva. V případě nerozhodného výsledku bude následovat „náhlá smrt“. 
V této části může nastupovat opakovaně stejný hráč. Nájezdy při „náhlé 
smrti“ končí, když hráč z jednoho družstva nájezd promění a soupeř nikoliv. 
Týmy si na začátku nájezdů vylosují pořadí, v jakém se nájezdy odehrají, při 
“náhlé smrti” se toto pořadí obrátí.  
 

Pravidla turnaje 
1) Základní pravidla: 

Turnaj se hraje podle základních pravidel Českého florbalu, kromě 
pravidel upravených zde v propozicích.  

Hřiště vymezené mantinely má rozměry 21x10 metrů, a hraje se ve 
složení 3+1. Brankáře může kdykoliv nahradit hráč v poli. Hrací čas zápasu 
bude 2x8 minut v skupině i v play-off. Poslední minuta zápasů v play-off 
se při přerušení hry stopuje. 

V případě nenastoupení k zápasu nejpozději do 5 minut po 
stanoveném začátku utkání, nastane kontumace zápasu ve prospěch 
soupeře. 

Minimální vzdálenost soupeře při zahrávání volného úderu je 2 
metry.  

2) Tresty a vyloučení: 

- Standardní vyloučení – minutový trest 
- ČK – 5-minutový trest plus do konce utkání, hráč nesmí nastoupit v 

dalším následujícím zápase v turnaji. 
- Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo vyloučit hráče za nevhodné 

nebo nesportovní chování z areálu konání turnaje. 

3) Soupisky  

Kompletní soupisku vyplňuje každý tým už při registraci, ale 
soupisku lze kdykoliv upravit žádostí o změnu v soupisce pomocí e-mailu 
zaslaného na gyzdcup@gmail.com. Dopisování hráčů v průběhu turnaje je 



zakázáno. Hráč může během turnaje nastoupit pouze za jeden tým. 
V případě porušení tohoto pravidla hrozí vyloučení hráče z turnaje a 
kontumace předchozích výsledků týmů, za které neoprávněně nastoupil. 
Organizátoři turnaje si vyhrazují právo kdykoliv požádat hráče o prokázání 
totožnosti. Pokud by hráč odmítl, hrozí mu vyloučení z turnaje. 

Soupisky a zápisy jednotlivých zápasů budou spravovány 
elektronicky. 

4) Dresy 

Každý tým je povinen mít jednotnou sadu dresů s čísly. 

5) Rozhodčí 

Každé utkání bude řídit jeden rozhodčí s platnou licencí Českého 
florbalu. 

6) Všeobecná ustanovení 

Každý hráč se v průběhu celého turnaje musí chovat tak, aby 
neohrožoval své zdraví, ani zdraví spoluhráčů, soupeřů, diváků a 
pořadatelů. Každý hráč v průběhu turnaje odpovídá sám za sebe a startuje 
na vlastní nebezpečí. Na turnaji bude k dispozici kvalifikovaný zdravotník. 
V případě závažnějšího zranění budou na místo neprodleně povolány 
záchranné složky. Pořadatel turnaje není odpovědný za jakékoliv zranění, 
ztrátu či krádež během turnaje. 

Každý tým je povinen mít svého vedoucího, který odpovídá za chování 
svého týmu a v případě potřeby bude pořadatelům k dispozici k řešení 
nestandardních situací. 

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu 
programu a rozpisu turnaje. Dále také na přesun turnaje do přilehlých 
krytých sportovišť.  

V případě poškození areálu, majetku v areálu, majetku pořadatele 
nebo majetku ostatních účastníků, případně při hrubém chování hráčů k 
ostatním účastníkům turnaje, divákům nebo pořadatelům, si pořadatel 
vyhrazuje právo na vyloučení družstva z turnaje a anulování jeho výsledků 
bez nároku na vrácení startovného. V případě vzniku škody jsou viníci 
povinni tuto škodu neprodleně uhradit! 

Všichni účastníci svou účastí souhlasí s pořizování multimediálního 
záznamu za účelem propagace turnaje.  

Ceny 

Ceny budou zajištěny pro 3 nejlepší týmy v každé kategorii. Vítězný 
tým si navíc odnese pohár a sadu medailí.  

Organizační informace 

Podrobnosti o místě konání jako například mapa areálu obsahující 
informace o parkování, rozmístění hřišť, občerstvení a další detaily budou 
zveřejněny nejpozději týden před datem konání turnaje.   

Kontakt 



Kontaktní informace jsou k dispozici na webových stránkách 
www.gyzdcup.cz 
 

http://www.gyzdcup.cz/

