Rozpis soutěže OV ČOS ve florbalu pro cvičební rok 2019/2020

ROZPIS
soutěže OV ČOS ve florbalu pro cvičební rok 2019/2020
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS

Soutěž ve florbalu je postupová, končí přeborem ČOS. Soutěž je určena pro družstva a hráče (členy
ČOS), kteří se nesmí v sezóně 2019/2020 aktivně účastnit soutěží pořádaných Českým florbalem
(dále jen ČF) jako aktivní hráči, s výjimkou viz bod 4. Hraje se podle pravidel florbalu ČF s úpravou
pro systém 4+1.
Družstva, která se chtějí zúčastnit soutěže pro sezonu 2019/2020 se přihlašují prostřednictvím
regionálních garantů. Regionální garanti odešlou na OV ČOS (a v kopii také na email
stejskalradek@seznam.cz) do 31. 12. 2019 přehled týmů, které v jejich regionu hrají soutěž.
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014.
2.

KATEGORIE

Kategorie I.
4+1
nejmladší žáci
8 – 10 let
rok narození 2012 - 2010*
Kategorie II.
4+1
mladší žáci
11 – 13 let
rok narození 2009 – 2007
Kategorie III.
4+1
starší žáci, dorost
14 – 17 let
rok narození 2006 – 2003
Kategorie IV.
4+1
junioři, muži
18 +
rok narození 2002 a starší
*V kategorii I. – nejmladší žáci - žáci akceptujeme ostaršení o jeden rok, tj. + rok narození 2013.
Mladší hráč může nastupovat v kategorii starší (max. o 1 úroveň), ne naopak.
Pro kategorie I. a II. budou při Oblastních přeborech ČOS použity tzv. „snižovače branek“
(2, resp. 1 díl o výšce 15 cm).
3.

TERMÍNY, PŘIHLÁŠKY

Za průběh regionální soutěže odpovídají garanti regionálních soutěží, pořadatelé T. J. nebo župa,
kteří jsou pověřeni komisí florbalu OV ČOS. Regionální soutěže pro oblast západ i východ
se musí uskutečnit do 31. března 2020.
Termíny odeslání závazných přihlášek a kompletních soupisek na oblastní přebory
je do 3. dubna 2020 (platí razítko pošty, datum emailu nebo datum osobního doručení) pořadateli
příslušné kategorie oblasti západ nebo východ:
1. oblast západ pro všechny kategorie na adresu OV ČOS (ses. Zahradníková, br. Stejskal)
2. oblast východ pro kategorie I. a II. na adresu T. J. Sokol Frýdlant n/O (br. M. Jaššo)
3. oblast východ pro kategorie III. na adresu T. J. Sokol Brno I. (br. O. Suchánek)
4. oblast východ pro kategorie IV. Na adresu T. J. Sokol Zábřeh (br. J. Štěrba)
Přihlášku do oblastního přeboru včetně kompletní soupisky, tj. i s náhradníky, zasílá garant
regionální nebo župní soutěže. Přihláška do oblastních přeborů musí obsahovat výsledkovou
listinu a zprávu o průběhu regionální soutěže s podpisem garanta.
Regionální soutěže
Pro všechny kategorie se uskuteční na základě propozic a dohody regionálních vedoucích.
Oblastní přebory
Oblast východ: všechny moravské regiony
Oblast západ: české regiony
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Oblast západ:
Kategorie I.
Kategorie II.
Kategorie III.
Kategorie IV.

4+1
4+1
4+1
4+1

25. 4. 2020
26. 4. 2020
19. 4. 2020
18. 4. 2020

Praha TD
Praha TD
Praha, Královské Vinohrady
Praha, Královské Vinohrady

Oblast východ:
Kategorie I.
Kategorie II.
Kategorie III.
Kategorie IV.

4+1
4+1
4+1
4+1

4. 4. 2020
4. 4. 2020
18. 4. 2020
25. 4. 2020

Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostravicí
Brno I.
Šumperk

Herní systém bude stanoven podle počtu závazných přihlášek tak, aby každé družstvo sehrálo
nejméně tři zápasy.
Veškeré další informace včetně rozlosování budou upřesněny v propozicích soutěže, které vydá
pořadatel oblastního přeboru nejpozději 3 týdny před jeho konáním.
Do přeboru ČOS postupují první dvě družstva z oblastních přeborů (východ, západ) v kategorii
III. a IV..
Přihlášky na Přebor ČOS nutno zaslat nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu OV ČOS
(mail: jzahradnikova@sokol.eu a nebo osobně).
Propozice přeboru ČOS budou vydány pořadatelem minimálně 2 týdny před jeho konáním.
Přebor ČOS
Kategorie III.
Kategorie IV.

4+1
4+1

16. 5. 2020
16. 5. 2020

Praha, Sokol Královské Vinohrady
Praha, Sokol Královské Vinohrady

Přebor ČOS v kategorii V. – dorostenky a ženy se řídí samostatnými propozicemi.
4.

PODMÍNKY ÚČASTI A ORGANIZACE

V plném rozsahu platí „Soutěžní řád“ OV ČOS, schválený vedením náčelnictva ČOS dne
12. 9. 2014.
Soutěže v regionech se mohou pořádat jako otevřené pro ostatní organizace i hráče aktivně
hrající v dané soutěži ČF /dvojí výsledky/.
Oblastního přeboru a přeboru ČOS se nesmí zúčastnit hráč hrající v sezóně 2018/2019
soutěže ČF.
Všechny soupisky budou před konáním oblastního přeboru a přeboru ČOS kontrolovány
regionálním garantem. Ten je zodpovědný za to, že v oblastním přeboru a přeboru ČOS nenastoupí
hráči, kteří hrají v daném ročníku současně soutěž v ČF.
U postupujících družstev, dle postupového klíče, zkontroluje soupisky hráčů a svým podpisem
potvrdí, že na soupisce jsou jen neregistrovaní hráči. Pokud u některých hráčů nebude mít jistotu,
požádá vedení sekce florbalu komise soutěží OV ČOS, aby problematické hráče zkontrolovala
v databázi ČF.
Pokud bude i přes tento kontrolní systém, zjištěn hráč hrající soutěž i v ČF na oblastním přeboru
a přeboru ČOS, bude provinilé družstvo potrestáno jednoročním zákazem startu.
Každý řádně přihlášený účastník (člen družstva ČOS) musí mít:
1. platný členský průkaz ČOS, tj. řádně vyplněný, podepsaný, s vylepenou fotografii
a vylepenou členskou známkou na příslušný rok
2. průkaz zdravotní pojišťovny předloží ke kontrole u prezence (z důvodu úrazu
na přeborech)
3. občanský průkaz (cestovní pas) – u hráčů nad 15 let věku.
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Každý region musí mít do prosince 2019 nahlášeného alespoň 1 zástupce, který se zúčastní jako
aktivní pořadatel minimálně 1 oblastního přeboru v kategoriích I. – IV. Pokud tato podmínka nebude
splněna nebo jestliže se i přes nahlášení tento člověk či jeho náhradník Oblastního přeboru jako
pořadatel nezúčastní, budou všechny jednoty z regionu, které na Oblastní přebory postoupily (ve
všech kategoriích), penalizovány trojnásobkem startovného (a to i zpětně).
O nominaci přihlášených činovníků na jednotlivé přebory rozhodne Komise florbalu na jarním
zasedání 2020 a zpětně tyto nahlášené osoby vyrozumí emailem.
Výjimku z rozpisu na toto opatření může v případě potřeby udělit sekce komise florbalu OV ČOS.
5.

HOSTOVÁNÍ

Na Oblastních přeborech a Přeboru ČOS mohou zúčastněné Tělocvičné jednoty využívat
hostujících hráčů. Musí být přitom dodrženy všechny podmínky, které musí splnit hráč pro účast
na přeboru:
- člen ČOS
- zaplacené příspěvky pro daný rok
- hráč nesmí hrát v sezóně soutěž ČF
- musí odehrát regionální soutěž ve svém regionu
- musí být uveden předem na soupisce, kterou potvrzuje regionální garant
Mimo toho je vyžadován i souhlas mateřské jednoty s hostováním. Počet hostujících hráčů
je omezen počtem max. 3 pro jeden tým a typ přeboru.
6.

VYŘAZENÍ ZE SOUTĚŽE

Družstvo bude vyřazeno z vypsané soutěže, oblastního přeboru a Přeboru ČOS, bez nároku
na uhrazení nákladů, pokud:
- nesplní podmínky uvedené v Rozpisu soutěže OV ČOS ve florbalu pro rok 2019 / 2020
- hráč bude vyřazen z přeboru, pokud nebude mít platný členský průkaz ČOS, průkaz zdravotní
pojišťovny nebo občanský průkaz
- hráč bude mít roční zákaz v soutěži, pokud se zjistí při prezenci nebo během soutěže, že hraje
v daném ročníku soutěže současně v soutěži ČF.
7.

POSTUPOVÝ KLÍČ

v regionální soutěži při účasti 7 a více družstev - postupují dvě družstva
v regionální soutěži při účasti 3 – 6 družstev - postupuje jedno družstvo
v regionu, kde se soutěž neuskuteční - družstva se musí zúčastnit soutěže v jiném regionu,
a to minimálně jednoho turnaje, vypsaného pro jiný region. Pro postup do Oblastního přeboru
pak stačí účast na tomto turnaji. Do Oblastního přeboru postupují pouze sokolská družstva
podle pořadí v regionu a podle stanoveného postupového klíče. Pořadatel Oblastního přeboru
si vyhrazuje právo zařadit do přeboru další družstvo dle vyhodnocení regionálních soutěží.
Postupový klíč pro oblastní přebor v oblasti západ – kategorie IV. (junioři a muži):
- regionální soutěž se hraje v 1 – 5 regionech – postupují dva týmy z regionu
- regionální soutěž se hraje v 6 a více regionech – platí postupový klíč – viz výše
1.
2.
3.

8.

EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Je dáno „Soutěžním řádem“ OV ČOS – schváleným vedením náčelnictva ČOS dne 12. 9. 2014
(str. 4). Pořadatel závodu uvede ekonomické podmínky v propozicích závodu.
Pro přebor ČOS 2020 výši startovného stanoví vedení náčelnictva ČOS. Pořadatel přeboru
uvede výši startovného v propozicích.
Pro oblastní a regionální přebory výši startovného určuje pořadatel.
Na přeboru ČOS – finále (kategorie III. a kategorie IV.) hradí OV ČOS nominovaným družstvům
a doprovodu jízdné a ubytování.
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Na oblastních přeborech si veškeré náklady, spojené s účastí hradí ve všech kategoriích
účastníci, případně vysílající složka.
Delegovaným rozhodčím a pořadatelům oblastních přeborů a přeboru ČOS je pořadatelem hrazeno
jízdné, ubytování a stravování.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ

2.

Družstvo tvoří minimálně 5 hráčů (maximálně však 15 hráčů) a 1 - 2 vedoucí. Družstvo musí být
vybaveno dvěma sadami dresů odlišné barvy, opatřenými čísly a sokolskou symbolikou,
vlastními míčky na rozehrání. Výstroj a výzbroj hráčů musí být dle pravidel florbalu.
Všichni účastníci, členové ČOS, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

9.

PROTEST

1.

Může podat vedoucí družstva řediteli soutěže do 10 minut po ukončení příslušného utkání nebo
do 10 minut po vyhlášení výsledků se vkladem 500,- Kč. Bude-li protest oprávněný, vklad bude
vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Protest projednává komise (ředitel
soutěže, hlavní rozhodčí a delegát OV ČOS).
10. URČENÍ VÝSLEDKŮ A POŘADÍ
Hodnocení (hodnotí se dle pravidel ČF)
Vítězství
3 body
Nerozhodně
1 bod pro oba týmy, třetí bod získá vítěz v prodloužení
Porážka
0 bodů
Prodloužení se hraje na 3 - 5 minut (délku stanoví organizátor turnaje), přičemž počet hráčů
se snižuje na 3+1. V případě, že se ani v prodloužení nerozhodne, rozhodují samostatné nájezdy
v počtu 3 na každé straně. Pokud se ani po nich nerozhodne, pokračuje se po 1 nájezdu
na každé straně až do úplného rozhodnutí.
Pořadí se určí podle počtu bodů získaných v jednotlivých utkáních. V případě, že dvě či více
družstev získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí vzájemný zápas či minitabulka vzájemných
zápasů těchto družstev.
Rozhodující kritéria pro určení konečného pořadí:
1. body
2. vzájemný zápas (při stejném počtu bodů u více týmů – minitabulka)
3. celkový rozdíl skóre
4. vyšší počet vstřelených branek
5. 3x trestné střílení (nájezd)
Přílohy: Rozdělení ČR do regionů s kontakty na soutěžní garanty
Zpracovala a schválila komise florbalu OV ČOS dne 15. 5. 2019
Schváleno sportovně technickou komisí soutěží OV ČOS dne 12. 6. 2019
Projednalo vedení náčelnictva ČOS dne 13. 6. 2019
Schválilo vedení náčelnictva ČOS dne 24. 6. 2019
Anna Jurčíčková v. r.
náčelnice ČOS

Petr Svoboda v. r.
náčelník ČOS

Rozpisy soutěží řízených OV ČOS jsou k dispozici na http://www.sokol.eu
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