Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z.
Nevädzová 6/B, 17211/6B, 821 01 Bratislava
IČO: 30787009

Propozície - FLAG FUTBAL na pláži
TERMÍN A MIESTO KONANIA:
31. 07. 2021 - BEACH CLUB DRAŽDIAK, Bratislava - Petržalka
ORGANIZÁTOR:
Slovenská asociácia amerického futbalu, o. z.
REGISTRÁCIA:
Registrácia klubov resp. tímov je možná jedine prostredníctvom online prihlášky cez email adresu flag@saaf.sk, ktorá je zároveň platná až po prijatí registračného poplatku za
účasť na turnaji. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť tímu, ktorý nebude
mať do 15.07.2021 splnené všetky platobné povinnosti voči organizátorovi. Registrácia
tímov je možná do 15.07.2021 (vrátane) alebo do úplného zaplnenia kategórie (ostatné
tímy budú zaradené „pod čiaru“ tzn. na listinu náhradníkov a v prípade, ak niektorý zo zaregistrovaných tímov neuhradí štartovné do 15.07.2021, posunie sa poradie tímov o priečku vyššie. Tieto tímy budú oslovené v poradí, v akom boli zaregistrované. Všetky prijaté
tímy budú mať potvrdenú účasť na turnaji do 15.07.2021.
HRACÍ SYSTÉM TURNAJA:
Tímy sú rozdelené do dvoch základných skupín po 3 tímy, z ktorých do play-off postupujú prvé dva tímy. Poradie v základnej skupine rozhodne o súperoch v play-off, ktoré pokračuje vyraďovacím spôsobom. Na turnaji sa odohrá len finálový zápas súbojom víťazov
play-off zápasov.
PRAVIDLÁ:
Turnaj sa hrá podľa oficiálnych pravidiel IFAF (International federation of american football) pre plážový flag futbal.
ÚČASTNÍCI:
Turnaja sa môžu zúčastniť amatérske tímy, aj hráči bez klubovej príslušnosti. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu tímu s názvom, ktorý porušuje alebo je v
rozpore s dobrými mravmi, obsahuje vulgarizmus, urážku, ...
ROZHODCOVIA:
Zápasy budú rozhodovať dvaja rozhodcovia.
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ROZPIS ZÁPASOV:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. O zmene budú včas
informované všetky tímy.
OCENENIA:
Ocenenie bude udelené prvému tímu - pohár, medaile (max 10x medaila). V prestávke
pred finálovým zápasom bude vyhlásený MVP turnaja.
VEK ÚČASTNÍKOV:
Minimálna veková hranica pre možnosť štartovať na turnaji je stanovená na 16 rokov
(ročník narodenia 2005).
PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA:
Rozcvičenie pred zápasom bude možné len do oficiálneho začiatku nasledujúceho zápasu. V opačnom prípade je rozcvička možná len mimo priestorov ihriska.
IHRISKO:
Rozmery ihriska: 36 x 19 yardov (z toho 2 x 8 yardov - endzone). Za miesto konania turnaja
sa považuje len priestor ihriska ohraničený a ohradený sieťou.
ŠATNE:
Šatne v priestoroch BEACH CLUB DRAŽDIAK nie sú k dispozícií. Hráči sa môžu prezliecť
v prezliekacích kabínkach alebo v priestore určenom na bežné prezliekanie návštevníkov BEACH CLUB DRAŽDIAK. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas
celého turnaja.
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA A ZABEZPEČENIE:
Počas konania turnaja bude prítomný zdravotník. Každý účastník turnaja nastupuje na
vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zranenie,
ochorenie či stratu vecí počas turnaja. Účasť hráčov na turnaji je podmienená aktuálnou
vyhláškou MZ SR (protipandemické opatrenia - absolvovanie testov, predloženie dokladu o očkovaní, ...)
ZÁPIS O STRETNUTÍ:
Nie je potrebné vypĺňať ani odovzdávať.

