30.01.2019

PRAGUE GAMES 2019
16. ročník mezinárodního mládežnického florbalového turnaje

Termín
10.7. – 13.7.2019
Turnaj začíná dne 10.7.2019 v 8:00 hodin. Pozdní příjezdy nebudou akceptovány.

Pořadatel
PRAGUE GAMES CLUB, z.s.
EXCALIBUR TOURS PRAHA, spol. s.r.o.
Ve spolupráci s Českým florbalem a za podpory Hlavního města Prahy.

Kategorie
Chlapci
•
•
•
•
•
•
•

B12 – rok narození 2007 a mladší
B13 – rok narození 2006 a mladší
B14 – rok narození 2005 a mladší
B15 – rok narození 2004 a mladší
B16 – rok narození 2003 a mladší
B17 – rok narození 2002 a mladší
B18 – rok narození 2001 a mladší

Dívky
•
•
•
•

G12 – rok narození 2007 a mladší
G14 – rok narození 2005 a mladší
G16 – rok narození 2003 a mladší
G18 – rok narození 2001 a mladší

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kategorii, pokud do ní bude přihlášeno málo týmů.
Pořadatel má právo v případě nutnosti přeřadit tým do jiné kategorie. Pozor, počet družstev je
omezen, maximální počet týmů v jedné kategorii je 64. Pokud se přihlásí více týmů, organizátor
má právo určit, který tým se turnaje zúčastní, případně který bude zařazen na pozici náhradník.
Ředitel turnaje má právo udělit divokou kartu.
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Věkové výjimky
•
•
•
•
•
•
•

•

Výjimka se týká hráčů, kteří jsou maximálně o 1 rok starší, než je věkový limit dané
kategorie
Na soupisce může mít tým až 3 hráče o 1 rok starší
V kategorii chlapců může do zápasu nastoupit pouze 1 starší hráč (hráčka)
V kategorii dívek mohou do zápasu nastoupit 2 starší hráčky
Hráče s věkovou výjimkou je třeba před zahájením turnaje vyznačit v online soupisce
Hráč s výjimkou může v turnaji startovat pouze v kategorii, pro kterou je výjimka
udělena.
V případě, že má klub přihlášen tým v kategorii, za kterou by hráč mohl nastoupit, je
tato výjimka zpoplatněna jednorázovým poplatkem 500 CZK. V opačném případě je
výjimka bezplatná.
Pořadatel má právo udělit divokou kartu na výjimku startu hráče.

Ocenění
Pro nejlepší družstva turnaje v každé kategorii poháry, diplomy a medaile (max. 20 ks na tým).
Věcné ceny pro nejlepší hráče turnaje.

Pravidla
Turnaj se hraje dle Pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF, edice 2018.

Hrací čas
•
•
•
•

Ve všech kategoriích 2x15 min
Pro čtvrtfinále, semifinále a finále 2x 20 min
Hraje se hrubý čas, od úrovně čtvrtfinále se hrají poslední 3 minuty čistého času
Time out je povolen až od úrovně čtvrtfinále

Rozměry hřiště
Hraje se na standardní velikost hřiště, pouze u kategorií B12 a G12 je hřiště zmenšené.

Rozhodčí
Utkání řídí rozhodčí delegovaní Českým florbalem.
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Systém turnaje
•
•
•
•
•

Skupiny po 4 týmech – hraje každý s každým
Systém A a B finále
Do play off postupují všechny týmy – pořadí ve skupinách rozhoduje o soupeři
v play off
Všechny play off zápasy se hrají vyřazovacím způsobem
Pořadatel má právo upravit systém turnaje v případě, že se přihlásí menší počet týmů

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

Registrace
Družstva se mohou zaregistrovat pouze prostřednictvím online formuláře na webu
www.praguegames.cz do 20. dubna. Uzavřením registrace tým souhlasí s podmínkami účasti
včetně GDPR.

Startovné
•
•
•
•
•
•

4 800 Kč / za tým
Musí být připsáno na účet Prague Games Clubu nejpozději do 20.4.2019
Bankovní poplatky jsou k tíži plátce
Pokud nebude startovné uhrazeno včas na správný účet, může být tým vyřazen
z turnaje
V případě zrušení účasti ze strany týmu po 30.4.2019 je startovné nevratné.
Pokyny k zaplacení startovného naleznete v Klubové zóně na www.praguegames.cz
Platba startovného:
Prague Games Club, z.s.
Č.ú. 70809040/2010
IBAN: CZ9620100000000070809040
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Uzávěrka
Nejpozději do 15.5. obdržíte definitivní potvrzení Vaší přihlášky společně s dalšími
podrobnostmi.
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Individuální poplatek
490 Kč za každého člena družstva. Při registraci každý, kdo zaplatí individuální poplatek obdrží
identifikační pásek. Individuální poplatky za celé družstvo musí být uhrazeny nejpozději do
10.6.2019. Pokyny k zaplacení naleznete v Klubové zóně na www.praguegames.cz. Zaplacení
individuálního poplatku je pro účastníky povinné!
Poplatek zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

Vstup do turnajových hal
Jízdenku MHD po dobu konání turnaje
Vstup do pražských památek Muzea Hl.m. Prahy (Staroměstská radnice, Sv. Mikuláš, …)
Vstup na koupaliště Petynka
Vstup na finálový program
50% sleva na pražskou bobovou dráhu
V průběhu příprav turnaje budou postupně zveřejněny další aktivity, které se nám
podaří zajistit.

Ubytování
V případě zájmu zajišťuje cestovní agentura Excalibur Tours Praha spol. s.r.o. pro účastníky
ubytování ve škole nebo v ubytovacím zařízení hotelového typu.
V případě školního ubytování je celé družstvo ubytováno v jedné třídě. Každý účastník si musí
přivézt vlastní spací pytel a karimatku. Třídy je možno zamykat. Ubytování ve škole je
poskytováno od 9.7. do 13.7.2019. Školní ubytování je poskytováno buď s plnou penzí,
polopenzí nebo je možná i varianta ubytování pouze se snídaní.
Hotelové ubytování je poskytováno v hotelu nebo hostelu kategorie 2*, zpravidla buňkového
typu – vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení. V hotelu je možná buď varianta
s plnou penzí, polopenzí nebo pouze ubytování se snídaní.
Pro ceny ubytování nás, prosím, kontaktujte.

Stravování
•
•
•
•

•

Plná penze je zajištěna ve školní jídelně nebo v hotelové restauraci.
Prvním jídlem je snídaně 10.7. a posledním snídaně 13.7.
Obědy formou balíčků
Minimální délka pobytu pro fakturaci jsou 3 noci. V případě zkráceného pobytu je
prvním jídlem snídaně v den následující po dni příjezdu a posledním jídlem snídaně v
den odjezdu.
Platbu za ubytování je nutno poukázat nejpozději do 10.6.2019 na účet:
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Excalibur tours Praha spol. s.r.o.
Československá obchodní banka, Praha 1
Č.ú. 478375143/0300
•

Pokyny k zaplacení stravování naleznete v Klubové zóně na www.praguegames.cz

Pokuty
V případě odřeknutí účasti ze strany přihlášeného týmu po 13.6.2019 je týmu účtována
smluvní pokuta 5 000 Kč!

Tréninky
•
•
•
•
•
•

Možnost tréninků nebo přátelských zápasů
Nutno zadat přes Klubovou zónu na www.praguegames.cz nejpozději do 7.6.2019
1 trénink/ přátelské utkání = 60 min v hale s mantinely a brankami
1 700 Kč za 1 trénink – platí objednávající tým
Možnost příplatku za rozhodčího 600 Kč
Pořadatel má právo upravit požadovanou hodinu konání tréninku

Důležitá data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.4. uzávěrka přihlášek a konečný termín úhrady startovného
15.5. konečné potvrzení účasti a potvrzení ubytování ze strany organizátora
7.6. uzávěrka tréninků a přátelských zápasů
10.6. konečné datum pro zaplacení individuálních poplatků, ubytování a stravování
13.6. zveřejnění rozlosování skupin na webu
27.6. zveřejnění rozpisu zápasů
9.7. příjezdový den, registrace družstev, tréninky
10.7. první hrací den – utkání ve skupinách (start 8:00)
11.7. druhý hrací den
12.7. třetí hrací den, 2 finálová utkání mladších kategorií
13.7. závěrečný hrací den, finálová utkání, vyhlášení vítězů (závěr poslední kategorie
cca 20:30)

Další informace
www.praguegames.cz
+ 420 233 374 425
info@tcse.cz
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