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HALOVÝ Turnaj ročníků 2012 a mladší 
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Propozice turnaje 
Hlavní pořadatel turnaje 

Městský sportovní klub Orlová, p.o. 

Osvobození 796, Orlová 735 14 

Martin Velký – martin.velky@msk-orlova.cz, +420 603 907 541 

Miroslav Macháček, Aleš Neuvald 

www.msk-orlova.cz 

Termín a místo 

Sobota 23.11.2019 – Víceúčelová hala Gymnázia a OA Orlová – Masarykova tř. 1313. 

Prezence týmů od 8:00 do 8:15 – vstup do haly – zadní vchod. 

První utkání v 8:30. Předpokládané ukončení turnaje 16:00. 

Povinný meeting trenérů s organizačními záležitostmi v 8:30 – kancelář Slavie Orlová. 

 

Hrací věkové kategorie 

Turnaj dětí do ročníku 2012 (včetně) a mladší 
Maximální počet týmů v turnajové kategorii je stanoven na 20 týmů. 

Jeden tým musí mít na soupisce min. 8 hráčů, max. 10 hráčů dané věkové kategorie + max. 1 trenér. 

 

Startovné 

1.500 Kč/tým 
 

Startovné lze hradit výhradně předem na základě zaslané faktury po závazném přihlášení týmu přes 

online formulář pořadatele na: 

https://www.msk-orlova.cz/registrace-benjaminci-2019/ 
 

nebo na www.msk-orlova.cz, kliknutím na odkaz turnaje: 

 

mailto:martin.velky@msk-orlova.cz
https://www.msk-orlova.cz/registrace-benjaminci-2019/
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Herní systém turnaje 

Herní sytém je stanoven na utkání každý s každým rozdělení do skupin dle počtu přihlášených týmů, 

následně se bude hrát o umístění. Utkání se hrají na výsledek – výhra – remíza – prohra. U jednotlivých 

hřišť budou přítomny otočné tabule skóre. Hrací systém je stanoven na 4+0. Střídání probíhají 

hokejovým způsobem. Délka jednoho utkání – 1x10 min. 

 

O pořadí ve skupinách rozhoduje: 

1.   Větší počet získaných bodů (3 za vítězství, po 1 za remízu). 

2.   Vzájemný zápas 

3.   Větší počet vstřelených branek.  

 

Součástí turnaje bude vyhrazena část pro „dovednostní soutěže“ pro děti i rodiče – samostatné 

vyhodnocení (nepovinná část turnaje). 

 

Hrací plocha 

Budou připraveny tři hrací plochy. Branky velikosti 1,5x1m. Hráči a trenéři musí mít sálovou obuv 

(přezutí), aby nepoškodili povrch haly. 

Dovednostní soutěže 

V rámci časového harmonogramu turnaje je vyčleněn čas pro pořádání zábavných dovednostních 

soutěží pro zpestření sportovního zážitku dětí a případně rodičů. Složení dovednostních cviků (např. 

slalom, základní střelba apod.) budou zaslány registrovaným týmům emailem po registraci pro 

případný trénink disciplín. 

Účast v soutěži není nijak povinná. Do dovednostních soutěží se mohou zapojit i samotní rodiče hráčů. 

Jména účastníků (dětí/rodičů) se hlásí při prezentaci týmu. 

Na závěr soutěží jsou vyhodnoceni nejlepší účastníci a obdarováni cenami (včetně rodičů). 

 

Ceny 

• Každý tým obdrží pohár a diplom za účast v turnaji (1. – 3. místo samostatně) 

• Dovednostní soutěže jsou vyhodnocovány samostatně. 

 

Organizační pokyny: 

• Odevzdat soupisku s hráči jednotlivých družstev při prezenci družstva – 8:00 – 8:15. 

• Přidělení šatny pro družstvo probíhá při prezenci týmu. 

• Dodržovat časový harmonogram stanovený pořadateli – nástup na utkání. 

• Po skončení posledních zápasů – nástup všech družstev na společné vyhodnocení. 

• V okolí střídaček a hrací plochy se budou pohybovat pouze hráči, trenéři a vedoucí družstev 

hrajících momentálně svá utkání. Pro ostatní družstva a fanoušky je k dispozici tribuna. 
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• Na turnaji je přítomná zdravotní služba ČČK Orlová. 

• Po jednotlivá družstva je připraven pitný režim – obdrží trenér při prezentaci týmů. 

• Za pořádek (škody), cennosti a bezpečnost hráčů v kabinách zodpovídají výhradně vedoucí 

zúčastněných družstev. 

 

Upozornění: Za zdravotní stav hráčů, před i během turnaje a rovněž za jejich způsobilost ke hře, plně 

zodpovídají realizační týmy jednotlivých družstev.  

 

Pravidla hry: 

• Hru Hra probíhá se 4 hráči na hřišti za jeden tým, bez brankáře. Střídání probíhá hokejovým 

způsobem. 

• Utkání jsou řízena vždy přiděleným rozhodčím. 

• Velikost hřiště a branek viz Hrací plocha. 

• Auty se nevhazují, jsou „vybíhací“. 

• Hrací doba: 1 x 10 min.  

 


