
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

PROPOZICE LETNÍCH 

TURNAJŮ  
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Vypsané turnaje 

TJ Sokol Vracov oddíl NH pořádá v roce 2014 turnaje v těchto kategoriích 

   Starší žačky  

    

 2. Řízení soutěží 

Jednotlivé turnaje řídí turnajová komise, která  je složena z ředitele akce a  rozhodčích. 

Komise rozhoduje ve smyslu platného SŘ a Pravidel NH, při řešení disciplinárních 

přestupků postupuje podle DŘ a Sazebníku trestů odd. C – krátkodobé soutěže. 
 

3. Pořadatel  

Pořadatelem je oddíl NH TJ Sokol Vracov.  

 

4. Místo konání 

Turnaje se hrají v areálu TJ Sokol Vracov (ulice Sokolská 900) ve Vracově  

 

5. Účastníci soutěží 

Účastníky turnajů jsou všechna řádně v termínu přihlášená družstva, která mají zaplacený 

vklad do soutěže (je-li vyhlášen), nemají zastavenu činnost nebo omezen start v soutěžích  

a mají vypořádány veškeré závazky vůči OSK či SNH.  

 

 

 



                                                                           

 

 

6. Přihlášky 

Řádně vyplněná oddílem a potvrzena právním subjektem musí být přihláška doručena  

na e-mail organizačního pracovníka oddílu jkunicky@iol.cz 

nebo poštou do 20.8.. 20014. Adresa Jaromír Kunický, Osmecká 1476. 69642 Vracov. 

 

7. Startovné, 

Startovné je stanoveno následovně: 

   300,- Kč na každé družstvo  

 Vklad za družstvo musí být uhrazen před zahájením turnaje 

 

8. Nasazení turnajů 

Nasazení jednotlivých turnajů provede výbor oddílu na své schůzi podle došlých přihlášek. 

Rozlosování obdrží účastníci e-mailem 5 dní před termínem turnaje 

 

9. Hrací termíny 

 

Starší žačky  sobota 23. srpna 2014 

 

10. Výsledky turnaje  

Výsledky turnaje budou nejpozději 1. pracovní den po uskutečnění turnaje uveřejněny 

na webových stránkách oddílu www.hazenavracov.cz (zodpovídá ředitel turnaje) 

Výsledky obdrží každý účastník i na e-malovou adresu uvedenou v přihlášce  
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 
 

1. Předpis 

Hraje se dle schválených ustanovení těchto propozic, jejich příloh a doplňků. Není-li v těchto 

propozicích stanoveno jinak, platí v plném rozsahu Pravidla, SŘ a DŘ NH. 

 

 

2. Oprávnění ke startu 

Mají všichni hráči/ky s platnými průkazy SNH, a to platných v daných věkových kategoriích. 

Pokud má oddíl více družstev v jedné kategorii hráč/ka může hrát pouze za jedno družstvo,  

a to za to, za které nastoupil/a v prvním utkání. 

 

3. Hrací systém jednotlivý turnajů 

 při účasti sedmi a více družstev se hraje na dvě skupiny 

 při účasti méně než sedmi družstev se hraje každý s každým  

 v případě, že se v některé kategorii přihlásí tři účastníci, tuto skutečnost oznámí pořadatel 

přihlášeným a v případě zájmu se turnaj odehraje dvoukolově 

 přihlásí-li méně účastníků, turnaj bude zrušen 

 

4. Rozhodčí, ředitelé 

Nasazování rozhodčích a ředitelů je v kompetenci pořadatele 

 

 

5. Zápisy o utkání 

Zápisy o utkání se nevyhotovují. Každé zúčastněné družstvo vyplní před zahájením turnaje 

jeden zápis o utkání jako soupisku pro daný turnaj a předloží k němu registrační průkazy. 

 

 

 

6. Námitky a odvolání 

 Řídí se Disciplinárním řádem přílohou II. „Námitky a odvolání“  



                                                                           

 

 

C. RŮZNÉ 

 

1. Herní úpravy 

a) Začátky turnajů v 8 hodin (možno posunout podle počtu účastníků) 

b) Hrací doba 2x15´ (možno zkrátit při velkém počtu účastníků) 

c) Los se neprovádí - výhoz má družstvo uvedené na prvním místě rozpisu 

d) hrací doba končí klaksonem časomíry – po čase pouze trestný a pokutový hod 

e) osobní trest – stop pro hráče na další zápas 

f) zákaz vstupu s černou a barvící podrážkou a obuví s kolíky (turfy) a se žvýkačkami 

 

2. Ostatní. 

 

Tyto propozice jsou platné pro letní turnaje 2014 pořádané oddílem NH TJ Sokol Vracov 

Ubytování je možné zajistit v cenových relacích 100 a 156 Kč/noc 

             Občerstvení během turnaje zajištěno 

 

 

 

       

 Bulička Libor v. r.  Jana Presová v. r.  Jaromír Kunický v. r.  

 pořadatel turnaje   předseda oddílu   organizační pracovník oddílu 

 

 

 


