
Prague Open Air Kids 2022 – PODROBNÉ PROPOZICE 

florbalový turnaj pro týmy přípravek, elévů a elévek – 10.9.2022  

organizátor: Florbalová škola Bohemians 

 

PRAGUE OPEN AIR KIDS 2022 
 

PODROBNÉ PROPOZICE – sobota 10. 9. 2022 
 
Místo konání: ZŠ Jeremenkova venkovní hřiště (v případě deště EXE SPORT Arena), Jeremenkova 1003/66a, 

14700 Praha 4 

Datum a začátek turnaje: sobota 10. 9. 2022, 8:00 

Konec turnaje: 18:00 

Účast družstva: Účastnit se mohou týmy přípravek, elévů a elévek, které se přihlásí a uhradí startovné. 

Startovné: 2 500,- Kč / tým 

Individuální poplatek: Na turnaji nejsou žádné individuální poplatky. Platí se pouze startovné za tým. 

Termín uzavření přihlášek: 26. srpna 2022 

Kategorie: přípravka (2014-2017), elévové (2012-2013), elévky (2012-2013)  

Věkové výjimky: Na turnaji mohou hráči a hráčky nastupovat pouze ve své, nebo vyšší kategorii. Starší 

hráč/hráčka nesmí nastoupit v mladší kategorii. Holky mohou nastoupit v klučičích kategoriích, pokud splňují 

věkové požadavky. 

Hrací systém: 3+1 (3 hráči v poli + 1 brankář), ideální počet hráčů v týmu: cca 9 (až 12) + 1 

Hrací čas: 2x10 minut (hrubý čas: zastavuje se při gólu nebo na pokyn rozhodčího; při rozdílu skóre o 10 gólů se 

nezastavuje vůbec) 

Hrací systém turnaje a rozpis: Dle počtu přihlášených týmů. 

Ceny: Medaile a poháry 

Zakončení turnaje: předpokládaný konec turnaje v 18:00, od 17:30 vyhlášení výsledků (záleží na průběhu turnaje) 

Koordinace turnaje, rozhodčí a míčky: zajišťuje pořadatel turnaje – FbŠ Bohemians 

Soupiska: Každý tým je povinen odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem prvního utkání svého družstva zápis 

o utkání s vyplněnou soupiskou hráčů/hráček. Zápis je k dispozici u stolku časoměřičů. 

Šatny: Po celou dobu turnaje jsou průchozí šatny.  

Upozornění: Během akce bude tvořen video a foto obsah pro účely FbŠ Bohemians. Zodpovědný vedoucí 

družstva je povinen organizátory informovat, pokud si některý z jeho hráčů nepřeje být v těchto materiálech 

zveřejněn.  

Zdravotník: Po dobu konání bude na turnaji přítomen zdravotník. 

Pojištění: Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Účastníci turnaje nejsou pojištěni 

organizátorem! 

Doprovodný program: Během turnaje bude probíhat doprovodný program pro děti i dospělé.  
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STRUČNÁ PRAVIDLA MALÉHO FLORBALU 
 
Jak se hraje 
Na zmenšeném hřišti 20×11 metrů, které je ohraničeno 50 cm vysokými mantinely, proti sobě 
nastupují dvě družstva se třemi hráči v poli a brankářem. Hraje se na branky střední velikosti o 
rozměrech 120 x 90 cm. Hraje se 2×10 minut (hrubý čas). Přestávky mezi hracími částmi jsou 2 minuty. 

 

- Hráči v poli mohou míček odehrát pouze hokejkou a nohou.  

- Není přípustné hrát hokejkou nad úrovní kolen.  

- Hra tělem se toleruje. Hra hlavou nebo hra ve výskoku jsou zakázány. 

- Brankář hokejku nepoužívá a může míček odrazit kteroukoli částí těla nebo chytat do rukou. 

- Dále brankář nesmí dostat nahrávku od spoluhráče neboli "malou domů".  

Časté prohřešky: 

- Sekání hokejkou 

- Vysoká hůl – hra nad koleny 

- Podražení soupeře, držení soupeře 

- Hra na zemi. Hráč v poli se nesmí aktivně účastnit hry (nesmí „hrát balón“), pokud leží na zemi 

- Bránění ve hře hráči, který není v držení míče 

- Nedodržení 2m vzdálenosti od rozehrávajícího hráče 

- Zastavení nebo odehrání míče rukou, paží, hlavou 

 

Úpravy pravidel: 

- Za větší prohřešky se nevylučuje. Dvouminutové tresty jsou nahrazeny samostatným 
nájezdem, který musí provést faulovaný hráč. V případě, že samostatný nájezd nemůže provést 
faulovaný hráč, trenér nebo vedoucí týmu určí náhradníka. 


