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SALMING FLOORBALL CUP 

prípravný predsezónny florbalový turnaj florbalového klubu AS Trenčín 

Termín:  4.-6.9.2020 (piatok-nedeľa) 

Hala:   Športové centrum M-Šport 

Kategórie:  Juniori r.2002-2003 (2004-2005) max. 2 výnimky r.2006 

       Starší žiaci r.2006-2007 (2008-2009) bez výnimky 

Štartovné:  90,- € / tím 

Počet tímov:  Limitovaný (juniori – 6 tímov, starší žiaci – 6 tímov) 

Pravidlá:  Hrá sa podľa pravidiel SZFB 

Rozhodcovia:  S platnou rozhodcovskou licenciou SZFB / ČFBU 

Ceny:  1.miesto – pohár, medaile, vecné ceny 

   2.miesto – pohár, medaile, vecné ceny 

   3.miesto – pohár, vecné ceny 

   Vecné ceny pre najlepších hráčov turnaja 

Systém: 5+1 

Hrací čas: Juniori – 3x20min. hrubý čas (čas sa zastaví pri vylúčení, pri góle, time-oute, posledné    

dve minúty zápasu je čistý čas) – prestávka medzi tretinami 2 minúty 

   Starší žiaci – 3x15min. hrubý čas (čas sa zastaví pri vylúčení, pri góle, time-oute, 

posledné    dve minúty zápasu je čistý čas) – prestávka medzi tretinami 2 minúty 

Súpiska:  Na súpiske tímu môže byť max. 20 hráčov (spolu s brankármi) 

  *podmienkou turnaja je aby tímy pricestovali na turnaj s minimálnym počtom 10+brankár 

Registrácia:  do 31.7.2020 a následne uhradiť štartovné na účet organizátora do 5.8.2020 

ORGANIZÁTOR NEZODPOVEDÁ ZA ZRANENIA A STRATU OSOBNÝCH VECÍ ÚČASTNÍKOV TURNAJA 

 

! VŠETCI HRÁČI ŠTARTUJÚ NA TURNAJI NA VLASTNÉ RIZIKO ! 

Priebeh turnaja v Športovom centre M-Šport: 

- rozmer ihriska 40x20m 

- tímy majú príležitosť rozcvičenia 20min. pred začiatkom zápasu na vedľajšom ihrisku 

- všetky šatne v priestoroch M-Šport centra sú prechodné 

- tímy sú povinné dodržiavať všetky pravidlá a podmienky M-Šport centra 

- turnaj bude prebiehať za prísnych hygienických pravidiel, ktoré sú všetky tímy povinné dodržiavať 

 

Herný systém turnaja: 

- každý tím odohrá na turnaji minimálne 3 zápasy 

- 2 skupiny po 3 tímy (každý s každým) 

- prvé dva tímy postupujú do semifinále, tretí tím hrá už len o umiestnenie 

- víťaz zápasu postupuje do finále, neúspešný tím zo semifinále končí na treťom mieste (dve tretie 

miesta) 

Organizátori si vyhradzujú právo vo výnimočných prípadoch zmeniť jeho pravidlá. 

Tešíme sa na Vašu účasť na turnaji a veríme, že turnaj bude kvalitnou prípravou na nasledujúcu 

sezónu 2020/21. 


