Ústřední orelský turnaj ve florbale 2016
Ústřední orelský turnaj ve florbale 2016 - proposice:
Rámcové proposice pro finálový i kvalifikační turnaje: Finále 15.10.2016 s řádným termínem přihlášek do 15.9.2016, případnými kvalifikacemi 1.10.2016, kategoriemi dospělých 2001 a starší a žáků 2002-2007 (oboje bez rozlišení pohlaví). Na hřišti min. 18x12, max. 44x22 s ohraničením mantinely nebo stěnami tělocvičny, podle toho počet hráčů na hřišti 3+1 až 5+1. Celkové složení družstva nejvýše 15 osob včetně doprovodu. Řídící a odpovědná osoba: Mgr. Vít Jůza. Do 10.12.2015 příjem předběžných přihlášek k účasti a k pořadatelství, budou-li to v té které kategorii aspoň 4 jednoty - zájemci o účast aspoň ze 2 kvalifikačních oblastí (stalo se), bude dle toho domluveno místo konání, místní pořadatel a celé proposice - pokud nebude lepší návrh, zajistíme v Semilech, příp. Loukově. Další upřesnění dle závazných přihlášek k 15.9.2016. Maximální počet družstev ve finálovém turnaji: 7. V případě většího počtu přihlášených k 15.9.2016 (v obou kategoriích již předběžnými přihláškami počet překročen) budou dle VII.B.(1) soutěžního řádu uspořádány kvalifikace (v kvalifikačních oblastech s více než 2 družstvy) a finále se účastní postupující dle soutěžního řádu.
Proposice finálového turnaje Loukov u Semil 15.10.2016: 
Pořadatel: Orel, IČO 544833 - tělovýchovná rada.
Místní pořadatel: Orel župa sv. Zdislavy, IČO 70934088, zupa.sv.zdislavy@orel.cz" zupa.sv.zdislavy@orel.cz , http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy" http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy ; Orel jednota Turnov, IČO 62014579. 
Ředitel turnaje: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 732943265.
Odvolací komise: Ředitel turnaje, garant TVR, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.
Časový pořad: Mše svatá v kostele sv. Stanislava 8:00. Zahájení turnaje 9:00. Ukončení odpoledne nebo večer podle konečného počtu účastníků.
Místo konání: Školní tělocvična Loukov u Semil (100m šikmo nad zastávkou Háje n. Jiz., Loukov)
Účastníci: kategorie a složení družstev: 
Dospělí r. nar. 2001 a starší 
Žáci r. nar. 2002-2007 
Družstva 3+1(+ náhradníci) obojího pohlaví, nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a všeho doprovodu. 
Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí orelských družstev bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Za orelské družstvo je považováno v tomto turnaji družstvo, jehož členové jsou členy Orla, tedy již schválení radou jednoty, toleruje se případně nejvýše jeden člen družstva - nečlen Orla - již přihlášený do Orla, ale ještě neschválený radou jednoty. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty.
Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 7 družstev v každé kategorii. Vzhledem k tomu, že již dle již došlých předběžných přihlášek je v obou kategoriích tento počet překročen, budou dle téhož článku 1-3 týdny před finálovou akcí zorganizovány kvalifikace v jednotlivých kvalifikačních oblastech, ve kterých počet přihlášených měsíc před finálovým turnajem bude v té které kategorii aspoň tři družstva. (dle rámcových proposic nejspíše 1.10.2016)
Právo účasti na finálovém turnaji mají postupující z kvalifikací dle četnosti účasti jednot na kvalifikaci: 
1 – 4 jednoty: první 2 družstva (v případě 1-2 družstev i bez uspořádání kvalifikace)
5 – 8 jednot: první 3 družstva, 
9 a více jednot: první 4 družstva.
Není-li v dané oblasti vyhlášena nebo neuskuteční-li se kvalifikace, může se jednota zúčastnit kvalifikace v jiné kvalifikační oblasti. 
Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.
Hrací systém dle soutěžního řádu určuje místní pořadatel: při předběžně přihlášeném počtu účastníků to bude každý s každým 5 minut víceméně hrubého času, za výhru 2 body, za remizu 1 bod, pořadí podle počtu takto získaných bodů, v případě rovnosti postupně podle rozdílu a podílu skóre, vzájemného(-ých) zápasu a losu.
Odpovědnost za škody a pořádkové organizační pokyny: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Šatny u tělocvičny jsou způsobilé pouze pro převlékání, nejsou způsobilé a obvyklé pro uložení věcí: účastníci se přezují na lavičkou naznačeném místě na chodbě, převléknou v šatně a věci vezmou s sebou do prostoru tělocvičny (na pódium)
Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Dopravní informace: cca 100m od silnice Semily-Horní Sytová a autobusové zastávky Háje n. Jiz., Loukov. Uvažte způsob cestování a konkrétní spojení, případně ubytování - viz níže.
Dle čl. X. odst. (9) soutěžního řádu z kvalifikace dle čl. IX část A odstavce (3) bodu (b) přísluší příspěvek na cestu na finále ve výši 1 Kč na osobu na kilometr při účasti na finálovém turnaji za ujeté kilometry nad vzdálenost 50 km, a k tomu stejným způsobem na cestu zpět. 
Částku ústředí převede příslušné jednotě na základě žádosti jednoty. Jednota v žádosti uvede místo odjezdu a místo pořádání akce a jména účastníků - vítězů kvalifikace, ujeté kilometry tam a ujeté kilometry zpět ...což je náš případ, rozumí se jen za orelská družstva.
Ubytování: Možno zajistit přespání zdarma ve vlastních spacácích v tělocvičně, na faře nebo u místních orlů - je třeba se v takovém případě obrátit včas na výšeuvedené kontakty. (Možno tak též spojit s nedělním výletem do Krkonoš, Jizerských hor nebo Českého ráje.)
Strava je věcí účastníků, bude zajištěno přiměřené množství nealkoholických nápojů, pitná voda k disposici, ostatní - nelze počítat se sehnáním v místě.
Startovné: Orelská družstva zdarma (včetně kvalifikace), ostatní 150 Kč/družstvo splatné na místě (na kvalifikace bude stanoveno zvlášť v jejich proposicích).
Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:
a) PŘEDBĚŽNÁ přihláška (možno posílat od 2.12.2015)
b) Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2016 (1.-15.9.2016)
c) Soupiska na jednorázovou ústřední soutěž Orla ve florbale 2016. (S přihláškou nebo osobně na turnaji)
Při zasílání e-mailem přihlášky, prosím, vložte do těla e-mailu v html formátu, nebo připojte jako přílohu v .rtf formátu
Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje. 
19.12.2015 Vít Jůza, ředitel soutěže.

Stručná pozvánka: Ústřední orelský turnaj ve florbale: 
Křesťanská tělovýchovná organizace Orel zve na Ústřední orelský turnaj ve florbale: K účasti jsou tentokrát za přiměřené startovné (pro finálový turnaj je to 150Kč za družstvo) zvána i neorelská družstva. Tato jednorázová - nebo možno říci dvourázová - soutěž je určena pro široký okruh zájemců jakékoli úrovně, kteří se chtějí setkat a zahrát si, včetně těch. kteří jsou mimo jakékoli podezření, že by vyhráli. Hraje se v kategorii dospělých - rok narození 2001 a starší - a žáků - rok narození 2002-2007 - oboje bez rozlišení pohlaví. Kvalifikace se konají 1.10.2016 v jednotlivých oblastech, finálový turnaj 15.10.2016 v Loukově u Semil. Proposice byste měli nalézt na webu organizace Orel www.orel.cz a Orla župy sv. Zdislavy http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy" http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy , a to i s pokyny a formuláři k přihlášení: závazné přihlášky je třeba poslat e-mailem do 15.9.2016






PŘEDBĚŽNÁ přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 15.10.2016:
za předpokladu hry 3+1 (+ náhradníci)
jednota
přísl.župa
počet družstev 2001 a st.
počet družstev 2002-2007
současná účast v OFL (ano-ne)
kontaktní e-mail






Zašlete, prosím, pokud možno do 10.12.2015 ale i později na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , v kopii na mozny@orel.cz - v těle e-mailu v html formátu, nebo jako přílohu ve formátu .rtf.






Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2016:
Závazně se přihlašujeme k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2016:
k účasti na (případné) kvalifikaci 1.10.2016 (v …………………………………………)
a v případě postupu na finálovém turnaji 15.10.2016 v Loukově u Semil.
Přijímáme vyhlášené proposice. V případě, že by přece na naší účasti došlo ke změně, budeme o ní neprodleně informovat.
Název subjektu

Příslušná župa (u neorelských subjektů místo/sídlo)

Počet družstev 2001 a st.

Počet družstev 2002-2007

Současná účast v OFL (ano-ne)

Kontaktní e-mail

Kontaktní telefonní číslo - vedoucí výpravy

Dne 

Kdo vyplňuje/zasílá/odpovídá za přihlášku

Zašlete, prosím, 1.-15.9.2016 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , v kopii na mozny@orel.cz ; pokud je Vám již znám e-mail na pořadatele kvalifikace, zároveň i jemu - v těle e-mailu v html formátu, nebo jako přílohu ve formátu .rtf..


Soupiska
Akce
Ústřední orelský turnaj ve florbale
v …………………………………………dne ………….
(formulář k použití jak pro kvalifikaci, tak finále)

Za organizaci: název (jméno):.…………………………………………
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průkazu
pozn.




























































Písmenem „C“ označte kapitána družstva „D“ doprovod.
U orelských družstev u případných hráčů přihlášených do Orla, kterým nebylo přiděleno členské číslo, případně ho neznáte, vysvětlete v poznámce.

Potvrzení údajů na začátku turnaje: 
	Potvrzuji, že jsem údaje zkontroloval, případně opravil, že odpovídají skutečnému složení družstva na turnaji, a že hráči s uvedeným členským číslem jsou aktuálně členy Orla. Odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, podpis: 


