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 a ZŠ Mlýnská Mohelnice 

 
 

Propozice Vánočního turnaje škol 
Florbalshop.cz SCHOOL CUP Mohelnice 2010 

 

Rozlosování, Herní systém 
 
 

Přihlášené týmy 
Na poslední chvíli se i přes předběžný příslib odhlásily resp. nepřihlásily dvě školy, letošní School Cup 
se tak odehraje ve složení těchto týmů:  

1. ZŠ Vodní Mohelnice 
2. ZŠ Mlýnská Mohelnice 
3. ZŠ Dubicko 
4. ZŠ Vrchlického Šumperk 
5. ZŠ Palackého Moravská Třebová 
6. ZŠ U Stadionu Uničov 

 

Termíny 
A skupina – pondělí dopoledne 29. listopadu 2010 
B skupina – pondělí dopoledne 13. prosince 2010 
Finále – pátek dopoledne 17. prosince 2010 
 

Herní systém - základní skupiny 
3 týmy ve skupině, zápasy 2x každý s každým = celkem 6 zápasů ve skupině, hrubý hrací čas – 2 x 10 
min (poslední 2 min čistý čas), přestávka mezi poločasy 2 min, celkem na zápas 30 min + 10 min 
přestávka mezi zápasy 1 týmu. Výsledky se zapisují do tabulky (výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 
bodů). První a druhý ze skupiny postupují do finále (o umístění rozhodují body > vzájemný zápas > 
rozdíl skóre > los). 
 

Herní systém - finále 
4 týmy ve finálové skupině, nasazení do semifinále 1A – 2B, 2A – 1B, celkem 4 zápasy, čistý hrací čas – 
3 x 10 min, přestávka mezi třetinami 2 min, celkem na zápas 60 min. Zápasy musí být rozhodnuty, 
v případě remízy následují trestná střílení – série po 3 nájezdech, potom náhlá smrt. 
 

Rozlosování do skupin 
Proběhlo v pondělí 22.11.2010. Do skupiny A hrající 29.11. byla na vlastní žádost zařazena Moravská 
Třebová a k ní byly přilosovány týmy Mlýnská Mohelnice a Šumperk. Skupina B hrající 13.12. se tedy 
skládá z týmu Vodní Mohelnice, Dubicko a Uničov. 



Rozpis zápasů 

Skupina A – pondělí 29.11.2010 

• 8:30  Mlýnská Mohelnice – Šumperk 

• 9:10  Šumperk – Moravská Třebová 

• 9:50  Moravská Třebová – Mlýnská Mohelnice 

• 10:30  Mlýnská Mohelnice – Šumperk 

• 11:10 Šumperk – Moravská Třebová 

• 11:50  Moravská Třebová – Mlýnská Mohelnice 

• 12:30  ukončení 

 

Skupina B – pondělí 13.12.2010 

• 8:30  Dubicko – Vodní Mohelnice 

• 9:10  Vodní Mohelnice – Uničov 

• 9:50  Uničov – Dubicko 

• 10:30  Dubicko – Vodní Mohelnice 

• 11:10 Vodní Mohelnice – Uničov 

• 11:50  Uničov – Dubicko 

• 12:30  ukončení 

 

Finálový den  – pátek 17.12.2010 

• 8:45  1. Semifinále 1A - 2B 

• 9:45  2. Semifinále 2A - 1B 

• 10:45  - 11:00 pauza 

• 11:00 zápas o 3. místo 

• 12:00 finále 

• 13:00  ukončení, vyhlášení, předání cen 

 
 

Bufet v hale 
Po celou dobu turnaje bude v hale k dispozici bufet s občerstvením, kde bude možno zakoupit pití a 
drobné občerstvení. 
 

Startovné  
Platba startovného ve výši 600,- Kč bude probíhat v hotovosti před 1. zápasem týmu. Pořádající ZŠ 
Mlýnská vystaví příjmový doklad. 

 

Rozcvičení, nastoupení k utkání 
Každý tým musí být přítomen v hale nejpozději 10 min před začátkem svého utkání. V rámci možností 
a s ohledem na časový harmonogram bude umožněno rozběhání a rozcvičení před zápasem. 
Ve finálovém dni budou probíhat nástupy před každým utkáním. 

 

Soupisky 
Vyplněné soupisky (formulář v příloze mailu), pokud jste tak již neučinili, prosím zašlete na 
schoolcup10@fbcmohelnice.cz, příjem mailu se soupiskami vám potvrdíme. 
 

Kontakty: 
ředitel turnaje 

Mgr. Pavel Grünwald 
E-mail: grunwald.p@fbcmohelnice.cz 
Tel: +420 737 919 044 

 

hlavní rozhodčí turnaje 

Bc. Tomáš Dokoupil 
E-mail: dokoupil.t@fbcmohelnice.cz 
Tel: +420 605 888 767

Webové stránky turnaje s veškerými informacemi se nachází na adrese 
www.fbcmohelnice.cz/schoolcup10 - po rozjetí turnaje zde naleznete tabulky, KB a další informace.  


