Herní systém školní florbalové ligy SSŠVT
1. Konkrétní soupisku studentů nahlásí třída svému třídnímu profesorovi, pro omlouvání
absence.
2. Maximálně 7 studentů na zápas.
3. Soupisky se mohou aktuálně měnit před každým zápasem.
4. Bude přípravný florbalový týden před zahájením ligy.
5. Od listopadu proběhnou zápasy základní části soutěže.
6. Dle loňských výsledků (mimo 1. ročníků) jsou třídy rozděleny do dvou skupin:
modrá a červená.
7. V každé skupině se hraje systémem každý s každým jednokolově 2×10 minut,
systémem 3 + 1 a hokejové střídání.
8. Vyloučení trvá 1 min. a minimum hráčů na hrací ploše je 1 + 1
9. Při remíze následují nájezdy 3+3 a poté 1+1 až do rozhodnutí.
(V play-off po remíze následují nájezdy 5+5 a poté 1+1)
10. Za vítězství v základní hrací době tým získá 3 body,
za vítězství po nájezdech 2 body,
za remízu 1 bod,
za prohru po zákl. hrací době a neúčast v zápasu 0 bodů.
11. O pořadí v tabulce při rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje nejprve vzájemný zápas,
pak rozdíl bodů ze všech zápasů ve skupině, počet více vstřelených branek a
v krajním řešení los.
12. Při rovnosti bodů více týmů rozhoduje jejich vzájemná minitabulka, lepší rozdíl
branek, více vstřelených branek, poté celkový rozdíl branek v celé skupině, celkový
počet vstřelených branek v celé skupině a v krajním řešení los.
13. Do březnového kola play-off postupují 1. – 4. tým po základní části z každé skupiny.
14. Do čtvrtfinále jsou nasazeny týmy klíčem:
M1 x Č4, M3 x Č2
M2 x Č3, M4 x Č1
Vítězové = SF 1
vítězové = SF 2
Finalisti: vítězové SF1 x SF2
Termíny a výsledky zápasů najdete na školním webu.
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M = modrá skupina
Č = červená skupina

