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Propozice turnaje Salming Nisaopen 2023 

Pořadatel  

Žijeme a sportujeme z.s. pod záštitou primátora statutárního města Liberec Ing. Jaroslava Zámečníka 

CSc. 

Místo konání 

Sportpark Liberec, Jeronýmova, Liberec, Česká republika 

SH Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec, Česká republika 

Kategorie a termíny konání 

Turnaj se uskuteční ve třech termínech (prodloužených víkendech) s rozdělením dle věkových 

kategorií. Věkové limity stanovují rozsah datumů narození pro hráče a hráčky v daných kategoriích. 

Turnaj začíná vždy v pátek v 10:00 (kategorie MU7 v sobotu v 9:00). Pozdní příjezdy nejsou 

akceptovány! 

1. termín (26. – 28. května 2023) 

Kategorie 
Název 

kategorie 
Hrací 

systém 
Věkové limity 

Limit počtu 
přihlášených družstev 

MU7 Minipřípravka 3+1 
Hráči a hráčky ročník 2016 a 2017 
minimální věk 5 let v den akreditace 

5 

MU9 Přípravka 3+1 
Hráči a hráčky ročník 2014 a mladší 
minimální věk 5 let v den akreditace 

16 

MU11 Elévové 3+1 
Hráči a hráčky ročník 2012 a mladší 
minimální věk 7 let v den akreditace 

32 

BU13-3 Mladší žáci 3+1 Hráči a hráčky ročník 2010 až 2013 16 

GU13-3 Mladší žákyně 3+1 Hráčky ročník 2010 až 2013 7 

BU15-3 Starší žáci 3+1 Hráči a hráčky ročník 2008 až 2011 16 

GU15-3 Starší žákyně 3+1 Hráčky ročník 2008 až 2011 7 

2. termín (2. – 4. června 2023) 

Kategorie 
Název 

kategorie 
Hrací 

systém 
Věkové limity 

Limit počtu 
přihlášených družstev 

BU13-5 Mladší žáci 5+1 Hráči a hráčky ročník 2010 až 2013 20 

BU15-5 Starší žáci 5+1 Hráči a hráčky ročník 2008 až 2011 20 

BU17 Dorostenci 5+1 Hráči a hráčky ročník 2006 až 2009 20 

3. termín (9. – 11. června 2023) 

Kategorie 
Název 

kategorie 
Hrací 

systém 
Věkové limity 

Limit počtu 
přihlášených družstev 

BU19 Junioři 5+1 Hráči a hráčky ročník 2004 až 2007 16 

GU19 Juniorky 5+1 Hráčky ročník 2004 až 2007 5 

M Muži 5+1 Hráči a hráčky ročník 2005 a starší 32 

W Ženy 5+1 Hráčky ročník 2005 a starší 5 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kategorii, pokud do ní bude přihlášeno málo týmů. 
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Pořadatel má právo v případě nutnosti přeřadit tým do jiné kategorie. Pozor, počet týmů je omezen 

– viz limit počtu přihlášených družstev v tabulkách výše. Pokud se přihlásí více týmů, organizátor 

má právo určit, který tým se turnaje zúčastní, případně který bude zařazen na pozici náhradník. 

Zpravidla se postupuje dle pravidla, kdo je dříve přihlášen na turnaj a má uhrazeno startovné (peníze 

na účtu organizátora), hraje. Pořadatel si bere právo rozšířit počet účastníků v kategorii! Jury turnaje 

má právo udělit divokou kartu. 

Registrace 

Registrace je možná udělat pouze na webových stránkách turnaje www.nisaopen.cz ve třech krocích 

v uvedené posloupnosti: 

1. Registrace uživatele (vedoucí klubu) 

2. Registrace klubu 

3. Registrace jednotlivých družstev do daných kategorií v rámci klubu 

Pokud nedokončíte všechny uvedené kroky registrace, družstvo není do turnaje registrováno! 

Registrace není přenosná z minulých ročníků - každý vedoucí klubu se musí registrovat nově. 

Uzavřením registrace tým potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami účasti v turnaji Salming Nisaopen 

2023 a podmínkami GDPR a že všichni účastníci turnaje se zde uvedenými podmínkami souhlasí. 

Uzavření přihlášek nastane nejpozději 14.4.2023! Vyplňte, prosím, registrační formulář na 

www.nisaopen.cz co nejdříve, po termínu uzavření přihlášek již registrace k turnaji nebude možná! 

Uzavření kategorie může nastat i dříve z důvodu naplnění kategorie! 

Startovné (registrační poplatek) 

Startovné musí být uhrazeno nejpozději následující pracovní den po uzávěrce přihlášek, tj 

17.4.2023 - peníze musí být na účtu pořadatele. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném 

termínu zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po 17.4.2023 je 

účtována smluvní pokuta ve výši startovného v dané kategorii, čímž se startovné stává nevratným. 

Individuální poplatek 

Individuální poplatek je odlišný dle jednotlivých kategorií, ceny najdete v přehledové tabulce níže. 

Zahrnuje vstupy do hal, do škol, do jídelen, slevy u partnerů turnaje a jeho úhrada je povinná pro 

všechny účastníky turnaje (hráče, hráčky, členy realizačního týmu). Individuální poplatky jsou 

hrazeny jednotlivě za každý termín, to znamená, že startující na více termínech turnaje hradí 

individuální poplatky za všechny jednotlivé termíny, kde startuje, ať už jako hráč, nebo člen 

realizačního týmu.  

Pokud uhradíte individuální poplatek méně než 7 dní před začátkem daného termínu turnaje 

(převodem před turnajem, nebo při akreditace), bude cena indiv. poplatku navýšena o 30 Kč. 

  

http://www.nisaopen.cz/
http://www.nisaopen.cz/
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Platby – přehledové tabulky výše poplatků 

Kategorie 
Startovné balíček 

ZÁKLAD 
Individuální 

poplatky 

MU7 2 270 Kč 180 Kč 

MU9 3 150 Kč 250 Kč 

MU11 3 150 Kč 250 Kč 

BU13-3 3 150 Kč 250 Kč 

GU13-3 3 150 Kč 250 Kč 

BU15-3 3 150 Kč 250 Kč 

GU15-3 3 150 Kč 250 Kč 

 

Kategorie 
Startovné balíček 

ZÁKLAD 
Individuální 

poplatky 

BU13-5 4 980 Kč 290 Kč 

BU15-5 4 980 Kč 290 Kč 

BU17 4 980 Kč 290 Kč 

 

Kategorie 
Startovné balíček 

ZÁKLAD 
Individuální 

poplatky 

BU19 5 130 Kč 300 Kč 

GU19 5 130 Kč 300 Kč 

M 5 130 Kč 300 Kč 

W 5 130 Kč 300 Kč 

 

Pravidla  

Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF s následujícími výjimkami: 

• Délka utkání, časy vyloučení, rozměr hřiště a velikost branek budou upraveny pro jednotlivé 

kategorie dle přehledové tabulky níže. 

• Utkání se hrají na hrubý čas, s výjimkou posledních DVOU MINUT VYŘAZOVACÍCH 

zápasů, které se hrají na čistý čas. V případě brankového rozdílu o 5 branek a více se čas 

nezastavuje vůbec, a to ani ve vyřazovacích zápasech!  

• V základních skupinách time-out NENÍ POVOLEN => povolen POUZE v zápasech playoff 

a finálových skupinách! 

• V případě vyloučení do konce utkání se postupuje následujícím způsobem: 

o Technický trest: Vyloučení do konce utkání. Hráč smí do dalšího utkání nastoupit 

o Trest do konce utkání: Vyloučení do konce utkání. O dalším postupu rozhodne JURY 

turnaje. 

• Ve vyřazovací části v případě remízy po základní hrací době o postupu či lepším umístění 

rozhodují trestná střílení (dle pravidel florbalu). Nejprve 3 na každé straně, když není 

rozhodnuto, následuje vždy jedna série. 
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1. termín (26. – 28. května 2023) 

Kategorie 
Délka 
utkání 

Vyloučení  
2 minuty 

Vyloučení  
2+2 minuty 

Úprava velikosti 
branek 

Úprava rozměrů 
hřiště 

MU7 2 x 8 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení Branky 120x90 cm ANO –systém 3+1 

MU9 2 x 10 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení Branky 120x90 cm ANO –systém 3+1 

MU11 2 x 10 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení Branky 120x90 cm ANO –systém 3+1 

BU13-3 2 x 10 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení 1ks snižovač ANO –systém 3+1 

GU13-3 2 x 10 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení 1ks snižovač ANO –systém 3+1 

BU15-3 2 x 11 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení NE ANO –systém 3+1 

GU15-3 2 x 11 min 1x trestné střílení 2x trestné střílení NE ANO –systém 3+1 

2. termín (2. – 4. června 2023) 

Kategorie 
Délka 
utkání 

Vyloučení  
2 minuty 

Vyloučení  
2+2 minuty 

Úprava velikosti 
branek 

BU13-5 2 x 13 min Dle IFF Dle IFF 1ks snižovač 

BU15-5 2 x 13 min Dle IFF Dle IFF NE 

BU17 2 x 13 min Dle IFF Dle IFF NE 

3. termín (9. – 11. června 2023) 

Kategorie 
Délka 
utkání 

Vyloučení  
2 minuty 

Vyloučení  
2+2 minuty 

Úprava velikosti 
branek 

BU19 2 x 13 min Dle IFF Dle IFF NE 

GU19 2 x 13 min Dle IFF Dle IFF NE 

M 2 x 15 min Dle IFF Dle IFF NE 

W 2 x 15 min Dle IFF Dle IFF NE 

Protest 

Podání protestu je možné provést písemně do 15 minut od skončení utkání s vratným 

administrativním poplatkem 500Kč oproti příjmovému dokladu. Protest se podává pracovníkovi 

akreditace turnaje zároveň s úhradou administrativního poplatku. Protest smí podat pouze 

akreditovaný účastník turnaje (hráč, člen realizačního týmu). O vyhodnocení protestu rozhodne 

JURY turnaje. 

Protest musí obsahovat: 

• Jméno a příjmení osoby, jenž podává protest + kontaktní údaje (telefon) 

• Družstvo, za které je v turnaji akreditován 

• Písemný obsah protestu 

V případě zamítnutí protestu se administrativní poplatek nevrací, v případě oprávněného protestu je 

poplatek vrácen oproti původně vydanému příjmovému dokladu.Rozhodnutí JURY je konečné. 

Jury turnaje 

Jury turnaje seskládá z: 

• Ředitel turnaje: Vladimír Ježek 

• Hlavní pořadatel turnaje: David Ježek 

• Hlavní rozhodčí turnaje: Aleš Jansa 
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Rozhodčí  

Rozhodčí jsou s florbalovou licencí. 

Hrací systém 

Týmy budou rozděleny do skupin. Následující vyřazovací hrací systém bude stanoven dle finálního 

počtu zúčastněných týmů. Každý tým má zaručeno sehrání minimálně 4 utkání. V kategoriích 

hraných systémem 3+1 zaručujeme 5 utkání! 

Kategorie MU7 bude hrána jako dvoudenní turnaj, v sobotu a neděli (27. – 28. května 2023). 

Zápis o utkání 

Zápis o utkání je automaticky vyplněn předem na základě akreditace. Papírové zápisy nevyužíváme. 

Využíváme pouze zjednodušenou verzi potvrzení výsledku, kdy vedoucí družstva po konci utkání 

svým podpisem stvrdí správnost výsledku u pořadatelského stolku. Pokud toto stvrzení vedoucí 

družstva neudělá do 5 minut po skončení utkání, považuje se tak za stvrzené automaticky i bez jeho 

podpisu a za chybu ve výsledku neručíme!  

Čekací doba 

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. 

V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nástupu k utkání bude dané družstvo z turnaje 

vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány. 

Barvy dresů 

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléct 

do sady v jiném barevném provedení, případně navléct rozlišovací dresy. 

Předzápasová příprava, šatny 

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu nebo v přilehlých 

prostorách.  

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. 

Po převlečení před utkáním je nutné, aby si tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. 

Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje! 

Vyloučení z turnaje 

V případě 2 a více kontumovaných utkání daného družstva (ve skupinové fázi turnaje) budou 

kontumována všechna utkání družstva v turnaji, včetně již odehraných (týká se POUZE skupinové 

fáze turnaje)! 

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na vyloučení družstva či jednotlivce z turnaje za nemravné 

chování, ničení majetku a podobné nevhodné chování při zápasech i mimo ně v prostorách turnaje, 

a to včetně chování příznivců daného družstva, bez nároku na vrácení poplatků. Proti případnému 

rozhodnutí pořadatele není odvolání! 

Pojištění  

Pojištění si zajišťuje každý účastník turnaje samostatně! 
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Členové jednotlivých družstev, vedoucí družstva 

Hráč/ka je takový člen družstva, jenž splňuje věkové podmínky kategorie, v níž startuje družstvo, 

na jejíž soupisce je uveden. Platí individuální poplatek dle sazeb uvedených v propozicích, v sekci 

kategorie. V případě, že hráč/ka startuje ve více kategoriích, které mají odlišnou výši individuálního 

poplatku, hráč/ka hradí vyšší z uvedených částek. 

Člen realizačního týmu je takový člen družstva, který bude účastníkem turnaje z pozice trenéra, 

vedoucího družstva, nebo jiného člena realizačního týmu družstva. Člen realizačního týmu smí 

vstupovat do všech zon, které jsou povoleny jen pro hráče, viz sekce individuálních poplatků. 

Doprovod družstva nemá žádná speciální práva oproti dalším divákům, co se samotného průběhu 

turnaje týká. Neplatí individuální poplatek, musí však být vyplněn u družstva, pokud požadujete, 

aby měl zajištěno společně s družstvem ubytování ve třídách, případně stravování. 

V každém družstvu musí být ALESPOŇ jedna osoba starší 20 let, která bude vedoucím družstva. 

Vedoucí družstva musí být na soupisce družstva uveden jako hráč, či člen realizačního týmu, musí 

mít uhrazený individuální poplatek a při akreditaci musí vyplnit na sebe kontaktní údaje pro případné 

řešení nastalých situací, týkajících se daného družstva. 

Vedoucí družstva zároveň svým podpisem stvrzuje čestné prohlášení o bezinfekčnosti členů svého 

družstva. 

Soupiska hráčů, start hráčů a hráček 

Každý tým musí nejpozději do 8:00 hod prvního hracího dne turnaje zadat na internetové 

stránce on-line soupisku hráčů. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této 

soupisce. Po začátku turnaje nemůže být tato soupiska doplněna či změněna. Hráče, kteří 

startují na výjimku, do soupisky přidá pořadatel na základě schválení jury turnaje.  

Pokud nastoupí do utkání hráč/ka, neuvedený/á na soupisce daného družstva, rozhodne o výsledku 

tohoto utkání Jury turnaje. S přihlédnutím ke konkrétní situaci rozhodne, zda se jedná o 

administrativní chybu či úmyslné pochybení. V případě administrativní chyby může ponechat v 

platnosti výsledek utkání. V případě úmyslného porušení tohoto pravidla bude dané utkání 

kontumováno (výsledek bude 5:0 pro soupeře, případně výsledek dosažený na hřišti, pokud je pro 

soupeře výhodnější).  

Pokud hráč startuje v rámci daného termínu za více družstev daného klubu v odlišných kategoriích 

v daném termínu, musí být uveden na soupisce všech těchto družstev.  

Každý hráč/ka smí startovat v jedné kategorii POUZE za jedno družstvo. V průběhu jednoho termínu 

turnaje smí hráč/ka nastoupit POUZE za jeden klub! Je povolen start hráčů/hráček dle věkových 

podmínek jednotlivých kategorií ve více družstvech, avšak je třeba splnit podmínku startu POUZE 

za jeden klub! V případě zjištění porušení tohoto pravidla je hráč/ka vyloučen/a z celého termínu 

turnaje a nesmí dále již nastoupit za žádné družstvo!  

Výjimky (ostaršení) 

Výjimka může být udělena pouze mladším hráčům a hráčkám, než je standardně povoleno v rámci 

dané kategorie (takzvané ostaršení hráče / hráčky). K povolení ostaršení musí být dodán písemný 

souhlas rodičů s udělením takové výjimky! Tento písemný souhlas, spolu se žádostí o udělení 

výjimky zašlete na emailovou adresu info@nisaopen.cz včetně všech nezbytných údajů o hráči 

(jméno, příjmení, datum narození, název družstva + kategorii, do které je o výjimku žádáno).  

Žádost o výjimku (ostaršení) je třeba zaslat nejpozději ve středu v týdnu, kdy se turnaj koná. 

mailto:info@nisaopen.cz
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Ubytování 

V případě zájmu ubytování zajišťujeme ve školních třídách (vlastní karimatka a spacák). Ubytování 

je vždy na dvě noci (pátek - neděle). Všechna ubytovaná družstva musí při převzetí klíče složit 

vratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč (případně 40 EUR) za každou školní třídu. 

Počet ubytovaných družstev může být omezen z důvodu kapacity! 

Cena ubytování ve škole: 360 Kč / osoba za dvě noci 

Objednávku ubytování je možné udělat nejpozději do 17.5.2023, kdy se objednávka stává závaznou. 

Po tomto termínu je možné měnit pouze počty ubytovaných. Kdo nebude mít v daném termínu 

objednávku ubytování hotovou, ubytování nebudeme schopni pro dané družstvo zajistit. 

Ubytování zajišťujeme pouze pro družstva v kategoriích U15 a mladších! V kategoriích U17, U19 

a dospělých ubytování NEZAJIŠŤUJEME!!! 

Stravování 

Zajišťujeme 2 snídaně a 2 večeře - začíná se v pátek večeří, končíme nedělní snídaní. 

Cena stravování: 520 Kč / osoba 

Objednané stravování je závazné k pondělním 12:00 v týdnu, kdy se daný termín turnaje koná. 

Stravování musí být v tento okamžik i uhrazeno (na účtu pořadatele). Po tomto datu není možné 

stravování rušit - je již závazně objednáno v restauraci. 

Stravování zajišťujeme pouze pro družstva v kategoriích hraných v 1. a 2. termínu. V kategoriích 

U19 a dospělých stravování NEZAJIŠŤUJEME!!! 

Turnajová trika 

Pořiďte si turnajové triko v předprodeji! Objednejte si v klubové sekci turnajová trika pro svůj tým. 

Objednávku v předprodeji je možné udělat nejpozději 21.4.2023 (24.4.2023 musí být peníze na účtu 

organizátora). Pokud objednávku v předprodeji nestihnete, můžete si turnajové triko zakoupit na 

místě za běžnou prodejní cenu. 

Cena trika na místě: 330 Kč (do vyprodání zásob) 

Cena trika v předprodeji: 220 Kč 

Videopřenosy 

Z turnaje budeme vysílat živě videopřenosy, které budou placené. Detaily Vám poskytneme 

s blížícím se termínem turnaje. 
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Časový harmonogram turnaje Salming Nisaopen 2023 

• 16.1.2023 – Spuštění registrace do turnaje 

• 14.4.2023 – Uzávěrka přihlášek do turnaje 

• 17.4.2023 – Startovné musí být na účtu pořadatele, aby byla potvrzena registrace 

družstva 

• 21.4.2023 – Uzávěrka objednávek turnajových trik v předprodeji 

• 24.4.2023 – Úhrada za turnajová trika musí být na účtu organizátora 

• 26.4.2023 – Zveřejnění rozpisu turnaje 

• 17.5.2023 – Uzávěrka objednávek ubytování 

• 22.5.2023 12:00 – Uzávěrka objednávek stravování – 1. termín, úhrada musí být 

na účtu organizátora 

• 26.5.2023 10:00 – Začátek 1. termínu turnaje 

• 29.5.2023 12:00 – Uzávěrka objednávek stravování – 2. termín, úhrada musí být 

na účtu organizátora 

• 2.6.2023 10:00 – Začátek 2. termínu turnaje 

• 9.6.2023 10:00 – Začátek 3. termínu turnaje 
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Děkujeme našim partnerům 
 


