
 

  

Zimní stadion Orlová, 

Na Stuchlíkovci 982, 

Orlová 735 14

 

Kategorie:        Ročník 2012 – bílá skupina 

                        Ročník 2013 – modrá skupina 

Hrací systém:  

➢ družstva budou rozdělena do tabulky dle kategorií 

➢ každá kategorie bude vyhodnocena zvlášť 

➢ 7 účastníků v každé kategorii, kde bude hrát každý s každým 

➢ družstva hrají – 4 + 1 (maximální počet hráčů v družstvu je 12+2) 

➢ hrací doba 2x10 minut (dvě půle) 

➢ hraje se současně na třech hřištích 

➢ každá půle se bodově počítá zvlášť 

➢ turnaj obsahuje část – dovednostní soutěže – závod na 1 kolo (4 hráči z každého 

týmu, jedou sami za sebe)  

 

Pravidla:  Hraje se dle platných pravidel ČSLH v dané věkové kategorii pro sezonu 2019/2020. 

Každé družstvo bude mít dvě barvy dresů a barevné rozlišení pro čtveřice. 

                       o umístění v turnaji rozhoduje 

1) počet bodů 

2) vzájemný zápas 

3) rozdíl ve skóre 

4) počet vstřelených branek 

5) los 

 



 

Soupiska:  Každý tým odevzdá kompletní soupisku hráčů před zahájením turnaje, při nedodržení 

pravidel (např. starší ročníky v týmu apod.) si dovolujeme upozornit, že tým vyloučíme. 

 

Startovné:   3.500 Kč/ družstvo v dané kategorii 

Stravování: 

➢ možnost zajištění obědů přímo na stadionu v ceně cca 100 Kč na osobu. Zájemci mají 

možnost nahlásit přesné počty obědů do 20.11.2019 

mailem na jiri.pavlat@msk-orlova.cz, michaela.klimsova@seznam.cz  

➢ ovoce a pití v průběhu turnaje pro každého účastníka 

➢ Celý turnaj se ponese v duchu VÁNOC – vánoční stromeček, vánoční městečko, 

vánoční nálada, občerstvení 

Nocleh:  Možnost zajištění ubytování v přilehlém Hotelu Garni Orlová (sousedící se stadiónem). 

Pro REZERVACI kontaktujte pořadatele turnaje – Jiří Pavlát, Michaela Klimšová. 

Ceny:       Vyhlášení výsledků proběhne po skončení posledních zápasů. Každé družstvo obdrží 

medaile a sladkou odměnu + družstva na 1. - 3. místě pohár. 

 

Rozpis utkání – rozlosování bude upřesněno po potvrzení všech účastníků 
Obědy – čas bude upřesněn po potvrzení všech účastníků 

 

 

Kontakt: 

Jiří Pavlát     Michaela Klimšová 

732 780 503     774 321 121 

jiri.pavlat@msk-orlova.cz                        michaela.klimsova@seznam.cz 
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