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Vážení sportovní přátelé a příznivci florbalu, 
 

florbalový oddíl FBC Liberec si Vás dovoluje pozvat na obnovený  

FLORBALOVÝ TURNAJ FIREM 2022. 
 

Obecné propozice:  

 Termín:  11.6.2022  

 Místo:  Areál SH ZŠ Dobiášova 

 Startovné:  10 000,- Kč 

 Hrací čas:  2x10 minut 

 Počet utkání:  předpokládaný počet: 6 

 Systém turnaje:  3+1 

 Ideální počet v týmu:  9 hráčů + brankář 

 Přihlášky:  do 30.4.2022 

 Čas turnaje:  09:00 – 17:00, následně společné posezení 

 

Základní informace o průběhu turnaje:  

Turnaj bude organizován dle následujícího organizačního systému. Týmy budou rozděleny do dvou/tří 

skupin podle počtu účastníků. Každé družstvo odehraje ve své základní skupině zápas každý s každým. Dle 

výsledků a pořadí ve skupinách budou odehrány zápasy o konečné umístění.  

 

Kdo může hrát za firmu: 

Týmy mohou být smíšené a účastníci nejsou limitováni tím, kdo bude reprezentovat jejich firmu. Do svého 

týmu, tak můžete pozvat své zaměstnance, obchodní přátele, rodinu či kamarády. Jediné omezení je, že za 

tým nesmí nastoupit registrovaný hráč hrající nejvyšší florbalovou soutěž, pokud není ve firmě zaměstnán.  

 

Startovné:  

Startovné za tým je stanoveno ve výši 10.000,- Kč. Úhrada startovného probíhá na podkladě vystavené 

faktury s reklamním plněním nebo startovným na turnaji. Startovné je nutné uhradit nejpozději do 30.4.2022 

 

Pro účastníky bude zajištěno: 

Pro účastníky turnaje bude připraveno občerstvení přímo na hale, občerstvení je pro účastníky turnaje 

zdarma. Turnaj pro Vás zorganizují a uspořádají hráči mužského A-týmu Livesport Superligy. V průběhu 

turnaje pro Vaše potomky budeme mít připravenou „volnou zónu“, kde si budou moci zasportovat a 

vyzkoušet různé sporty.   

Florbalové vybavení je možné zapůjčit, v případě potřeby “zapůjčíme i brankáře”. Pro účast na hřišti 

potřebujete pouze sálovou obuv a sportovní oblečení. Doporučujeme týmové dresy (trička), v případě 

potřeby zapůjčíme i týmové dresy nebo dresy rozlišovací.  

 

Detailní informace:  

Konečné informace budou poslány vedoucímu týmu po konci přihlášek.  

 

Kontakt a přihláška:  

Přihlášku vyplňte a odešlete v tomto odkaze. Kontaktní osobou je Blanka Procházková: tel. 608 956 579, 

email: b.prochazkova@fbcliberec.cz 

 

 

Předem děkujeme za podporu a srdečně Vás zveme k účasti na florbalovém turnaji a těšíme se na společné 

setkání. Výtěžek z turnaje bude využit pro superligový tým mužů FBC Liberec.  

 

Za tým mužů FBC Liberec  

Ing. František Příhoda  

prezident FBC Liberec 
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