
 

Dobrý den, 

     rádi bychom Vás pozvali na turnaje, které bude tradičně pořádat klub HC Orlová 

v průběhu sezóny 2019/2020 konkrétně v měsíci srpnu 2019 a na začátku roku 2020.   

  

Termín                       Kategorie                           Startovné  

10.-11.8.2019              Starší žáci (ročník 2005 a 2006)                       7000,-Kč 

17.-18.8.2019              Mladší žáci (ročník 2007 a 2008)                     7000,-Kč 

23.-25.8.2019              Dorost (ročník 2003 a 2004)                             9000,-Kč 

  3. - 4.1.2020              Starší žáci (ročník 2005 a 2006)                        7000,-Kč 

 

     V minulých letech se turnajů v Orlové účastnily družstva z Vítkovic, Třince, Přerova, 

Karviné, Nového Jičína, Opavy, Poruby, Kopřivnice, Trnavy, Jastrzebie, Topolčan, Prievidze, 

Bytomi, Prostějova, Bohumína, Rožnova pod Radhoštěm, Uničova, Třebíče, Komety Brno a 

další. 

Jídlo  

Je možnost zajištění obědů za 95,- Kč na osobu a večeří za 90,-Kč na osobu přímo na zimním 

stadionu ve VIP prostorách. Dále je možnost připravit baliček na cestu – (bageta s krůtím 

masem a zeleninovým salátem). Jídla se musí dopředu objednat u organizátora turnaje.  

 



Ceny a občerstvení 

Bude otevřen bufet přímo na stadionu. Každé družstvo v průběhu turnaje obdrží ovoce. Při 

závěrečném vyhlášení každé družstvo dostane sladkou odměnu, pohár, diplom a družstva na 

1.-3. místě medaile. Pro trenéry bude připraveno drobné občerstvení ve VIP prostorách. 

 

Hrací plán a pravida 

Hrací čas utkání a systém turnaje bude uzpůsoben počtu přihlášených družstev. Každé 

družstvo před turnajem odevzdá soupisku hráčů s registračními průkazy hráčů anebo jinými 

průkazy s fotografií potvrzující hráčův ročník narození. Bude se hrát podle platných pravidel 

ČSLH. Každé družstvo bude mít dvě darvy dresů. 

O umístění rozhoduje  

1) Počet bodů 

2) Vzájemné utkání (v případě více družstev se stejným počtem bodů rozhoduje 

minitabulka) 

3) Rozdíl ve skóre 

4) Počet vstřelených branek 

5) Los 

 

Předpokládaný hrací systém – mladších žáku (ročník 2007-2008),                       

starších žáku (ročník 2005-2006)  

Počet družstev 6 (2-denní turnaj) 

- V jedné skupině, bude hrát každý s každým. Družstvo odehraje 5 utkání. Hrací čas 2x20min. 

V průběhu turnaje proběhnou dovednostní soutěže. 

Předpokládaný hrací systém – dorostu (ročník 2003-2004) 

Počet družstev 7 (3-denní turnaj) 

- V jedné skupině, bude hrát každý s každým. Družstvo odehraje 6 utkání. Hrací čas 2x20min. 

V průběhu turnaje proběhnou dovednostní soutěže nebo all star game. 

 

Hrací systém na jednotlivé turnaje bude potvrzen nejpozdějí 14dní před začátkem turnajem 

podle počtu přihlášených družstev.  

Přihlášení a startovné 



V případě zájmu o učast na některém z turnajů HC Orlová můžete posílat přihlášky na e-

mailovou adresu tomis@hcorlova.cz . V případě dalších dotazů můžete kontaktovat 

zodpovědnou osobu Mgr.Petra Tomise na telefonním čísle +420 736 452 829.  

 

Startovné na turnaj uhraďte nejpozději 14 dni před turnajem na bankovní účet HC Orlová 

107-9102170247/0100 - jako variabilní symbol uveďte ročníkovou kategorii turnaje a do 

zprávy pro příjemce napište jméno klubu.  

Například pro turnaj dorostu bude variabilní symbol – 2005 a zprava pro příjemce - HC Vítkovice. 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                Mgr. Petr TOMIS 

                                                                                                                         viceprezident HC Orlová 

                                                                                                                               +420 736 452 829 

                                                                                                                              tomis@hcorlova.cz 
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