Floorball klub THUNDER Jesenice
Športno društvo Zelenci Kranjska Gora
Športno društvo RIHL

THUNDERCUP 2011

RAZPIS TEKMOVANJA:
Turnir ThunderCUP 2011
Petek, 3. junij 2011; Hala Podmežakla Jesenice

Info: info@fbc-thunder.com , www.fbc-thunder.com , www.zelenci.jesenice.net/floorball

OSNOVNI PODATKI
Floorball klub Thunder bo junija organiziral tradicionalni Rekreacijski Floorball turnir Thunder CUP.
Ponovno bo lokacija dogajanja Hala Podmežakla na Jesenicah. Zagriženi floorballisti se bodo na
igrišču potili v petek, 3.junija 2011. Turnir se bo začel ob 16: 00 uri in bo trajal do približno 22. 30
ure, odvisno od sistema tekmovanja glede na število prijavljenih ekip.

DVORANA
Hala Podmežaklja je tradicionalni in legendarni dom slovenskega hokeja. Od leta 1957 naprej so
uporabniki igrišča hokejisti HK Jesenice. V poletnih mesecih pa pridemo na vrsto tudi drugi
uporabniki. Enkrat na leto tudi jeseniški floorball klubi.

IGRIŠČE
Ker se igrišče preko poletne sezone spremeni v igrišče za in-line hokej, bomo organizatorji postavili
igrišče na umetni masi. V planu je postavitev dveh igrišč za mini floorball, v dimenzijah 23x11m.
igrišče bo ograjeno s floorball ogrado, vrata bodo dimenzij 90x60 cm, ki ustrezajo igri mini
floorball, kar pomeni igra brez vratarja.

EKIPE
Na letošnji izvedbi turnirja pričakujemo predvsem ekipe, ki se pripravljajo na nastope na različnih
mednarodnih klubskih turnirjih. Ekipe so lahko sestavljene iz registrirnih in tudi rekreativnih
igralcev. Zaželjena je tudi udeležba rekreativnih skupin, ki se rekreacijsko ukvarjajo s floorballom,
po okoliških telovadnicah.

OMEJITVE
Omejitve na število igralcev v ekipi ni! Vsaka ekipa mora imeti vsaj 4 igralce! Je pa omejeno število
prijavljenih ekip in sicer je maksimalno število 16.
VSI NASTOPAJOČI NASTOPAJO NA LASTNO ODGOVORNOST!

SISTEM IGRANJA
Igra se po pravilih FZS – mini floorball. Število igralcev na igrišču je 3 + »leteči«« vratar. Tekma
poteka 2 x 10 minut „kosmate“ igre, s prekinitvijo med polčasoma v dolžini 2 minut. Več o samem
tekmovalnem sistemu, bo znano po končanih prijavah ekip. Vsaka ekipa bo dobila napisana pravila,
da se bodo lahko ustrezno pripravila.

PRIJAVE IN PRIJAVNINA
Rok sprejemanja prijav je 1. 6. 2011! Prijavnina na posameznega igralca znaša 6 €! V ceno je
všteto 100% zagotovilo, da turnir BO, ne glede na vreme, paket vode za ekipo ter enolončnico za
vsakega igralca. Na turnirju se bo mogoče tudi okrepčati in preizkusiti floorball opremo. Plačilo
prijavnine se izvede na dan turnirja ali na transakcijski račun Floorball kluba Thunder, ki je
napisan na koncu razpisa.

HRANA IN PIJAČA
Organizator vsaki ekipi zagotovi negazirano vodo! Za lačne bo poskrbljeno z enolončnico. Prav tako
bodo imeli možnost jedi na žlico in okrepčila tudi obiskovalci, proti plačilu seveda.

GARDEROBE
Uporabo garderob bi najbolje lahko opisali na način „Koristi in zapusti“. V praksi naj bi se v njih
igralci preoblekli in svoje stvari odnesli s seboj na samo igrišče. Ob zapisnikarski mizi bo prostor
nadzorovan za imovino igralcev na igrišču.
ZA LASTNINO ODTUJENO IZ GARDEROB, ORGANIZATORJI NE ODGOVARJAMO!

NAGRADE
Zmagovalna ekipa bo nagrajena s pokalom Thunder CUP 2011, vse ekipe pa prejmejo diplome o
udeležbi na turnirju.

SPLOŠNE INFORMACIJE
Organizator:
Floorball klub Thunder
GSM: +386 (0)41 434 328
E-mail: info@fbc-thunder.com
WWW: http://www.fbc-thunder.com
Transakcijski račun: Gorenjska banka Kranj d.d. - 0700-0000-0818-479

Dodatne informacije:
Sebastjan Smodiš
GSM: ??????
E-mail: seba.smodis@gmail.com

Damir Bakonič
GSM:041 396 942
E-mail:damir.bakonic@telemach.si

Napisano dne: 25. maj 2011

Žig organizatorja:

Dostavljeno:
Zavod za šport Jesenice
Občina Jesenice
floorball klubi v Sloveniji
rekreacijske floorball skupine na Jesenicah
floorball klubi v Beljaku
Floorball zveza Slovenije
arhiv FBC THUNDER

Podpis odgovorne osebe:

