Finálový turnaj muži – 16. 5. a 17. 5. 2015
Místo: U Stadionu 2295, Uherský Brod

Skupina A

Skupina B

Zlín

Blansko

Hranice

Dolní Bojanovice

Těšany

Boskovice

Uherský Brod

Kunštát

Hrací čas skupiny: 3x10 minut
Rozpis:
Skupina A
9:00

Zlín : Uherský Brod

9:45

Hranice : Těšany

10:30 Těšany: Zlín
11:15 Hranice : Uherský Brod
12:00 Uherský Brod: Těšany
12:45 Zlín : Hranice
13:45 Zahájení turnaje (účast všech týmů nutná)
Skupina B
14:00 Blansko : Dolní Bojanovice
14:45 Boskovice : Kunštát
15:30 Kunštát : Blansko
16:15 Boskovice : Dolní Bojanovice
17:00 Kunštát : Dolní Bojanovice
17:45 Blansko : Boskovice

Druhý den - vyřazovací boje
Hrací čas: 3x12 minut
9:00 čtvrtfinále 1
9:50 čtvrtfinále 2
10:40 čtvrtfinále 3
11:30 čtvrtfinále 4
12:20 semifinále 1
13:10 semifinále 2
14:00 o třetí místo
14:50 finále
16:15 Vyhlášení

Hrací systém
Na finálový turnaj byly týmy rozděleny do dvou skupin. V každé z nich se týmy
utkají každý s každým. Hrací čas je 3x10 minut, poslední minuta zápasu se
odehraje čistého času. Přestávka mezi třetinami minuta a půl. Za vítězství jsou
3 body, za remízu 1, prohra 0. Pokud zápas skončí remízou, každý tým si připíše
1 bod do tabulky skupiny. O celkovém pořadí ve skupině při shodném počtu
bodů rozhodují tyto aspekty:
1.
2.
3.
4.

vzájemný zápas
rozdíl v celkovém skóre
větší počet vstřelených branek
los

Po odehrání skupin se utkají týmy ve vyřazovacích bojích. Hrací čas je
3x12 minut, poslední minuta zápasu se odehraje čistého času. Přestávka mezi
třetinami dvě minuty. Ve čtvrtfinále první ze skupiny A narazí na čtvrtého ze
skupiny B, druhý (A) proti třetímu (B), třetí (A) proti druhému (B), čtvrtý (A)
proti prvnímu (B). Při nerozhodném stavu následuje pětiminutové prodloužení
(zlatý gól), pokud nepadne branka, přijdou na řadu nájezdy (tři na každé straně).
Na finálovém turnaji se uplatňují pravidla OFL, příp. ČFBU. Při rozdílu 6 a více
branek se čas již nezastavuje. Všichni hráči sebou musí mít průkazku Orla.
Na finálovém turnaji mohou nastoupit pouze hráči, kteří mají odehrány
alespoň 2 zápasy v základní části OFL. Do čtvrtku 14. 5. 2014 do 13 hodin
musí mít týmy vyplněnou soupisku na stánkách!!!
V nedělní vyřazovací části turnaje mohou nastoupit pouze hráči, kteří
odehrají minimálně jedno utkání v sobotní základní skupině!!!

