
 
 

 
 
 
 
Pořadatel  : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.R. a ZŠ Pod Skalkou   
    
Termín : Pátek - neděle  29.11.2019 – 1.12.2019 
 
Věk hráčů : turnaje se účastní starší žáci narozeni v roce 2005 a mladší 
 
Místo  : sportovní hala SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm na Koryčanských Pasekách 
 
Organizace : Miloslav Janošek, Diddy Dvořáková, Petr Kučera – organizační výbor turnaje 
 
Počet družstev : 13 – TJ Sokol Centrum Haná, TJ Sokol Újezd u Brna, Handball Club Kolín, TJ Sokol Velké Meziříčí, 

HK Kúpele Bojnice, ŠKP Bratislava, TJ Lokomotiva Louny, SK Liberec Handball, HK FCC 
Město Lovosice, Slovan Modra, HC Tatran Stupava, SKP Frýdek – Místek, TJ Rožnov p. 
Radh. 

 
Ubytování  : ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p. R. (u kina Panorama) – spacák a karimatky s sebou. 
 : na ubytování složí vedoucí družstev zálohu 3000,- Kč (nebo 100 euro), která jim bude po     
                                       převzetí ubytovacích prostor vrácena. 
 
Stravování  : SŠIEŘ Koryčanské Paseky (vedle haly - vstup průchodem) 
 
Ceny  : Ubytování  - 70,-  Kč 
   Stravování    - snídaně 55,-  Kč/osoba, obědy 95,-  Kč/osoba, večeře 80,-  Kč/osoba 
          : Všechna družstva provedou platbu turnajových poplatků před zahájením turnaje v pátek   
                                       odpoledne nebo v sobotu v hale (pouze v českých korunách, zálohu na ubytování je  
                                       možno složit v EUR) 
 
Vklad : 2 000,- Kč  
 
Poznámka : družstva ze Slovenska platí nižší vklad do turnaje: 1 500,- Kč 

 : družstva, která přicestují v pátek a budou připravena odehrát první zápas již v tento den, 
mají první noc zdarma 

 
Program : v rámci doprovodného programu mohou účastníci turnaje zdarma shlédnout večerní 

filmové představení v kině Panorama a navštívit, rovněž zdarma, krytý plavecký bazén. 
 
Počet zápasů : organizátor garantuje nejméně 5 zápasů s hrací dobou 2 x 15 minut 

   
Hrací systém : skupiny 1 až 4 a „A až C“, ve skupinách každý s každým, zápasy ze skupin se započítávají, 

v neděli zápasy o umístění, podrobnosti na místě 
 
Ceny : diplomy a další věcné ceny, ceny pro nejlepšího střelce, hráče a brankáře 
 
Informace a fota : www.dobiascup.cz ,  www.hcroznov.cz , dobiascup@hcroznov.cz 
 
Dotazy : Miloslav Janošek – 739 039 074, milos@hcroznov.cz  
   Diddy Dvořáková – 776 883 836, diddy@hcroznov.cz 
   Petr Kučera – 777 582 372, petr@hcroznov.cz 
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- pátek 29.11.2019 – od 15 hodin na ZŠ Pod Skalkou (u kina Panorama) – vchod zezadu 
- v případě nutnosti dřívějšího ubytování a informace – 739 039 074 - Janošek Miloslav 
- vedoucí družstev převezmou ubytovací prostory a případné škody způsobené před jejich 

příchodem nahlásí odpovědné osobě  
- povinností ubytovaných je přezouvat se, uklidit po sobě třídu od svých odpadků, 

neznečišťovat společné prostory, neničit výzdobu školy, zamykat po sobě hlavní vchod na 
ubytování a nemanipulovat s elektronikou ani výpočetní technikou ve třídách 

- trenéři zajistí v průběhu ubytování nepřetržitý dozor nad svými dětmi a zodpovídají za 
veškerá zranění dětí v prostorách či areálu školy a škody způsobené jejich svěřenci   

- záloha na ubytování je 3 000 Kč (nebo 100 EUR) splatná při platbě ostatních turnajových 
poplatků  

- ubytovací prostory musí být předány v pořádku do neděle 9:30 hodin. Po 9:30 nesmí 
zůstat ve třídách žádné věci - batohy, spacáky, atd. Třídy se uklízí a věci by byly vyneseny 
a za případné škody pořadatel neručí. Po převzetí ubytování bude vrácena záloha. 

 
- stravování bude zajištěno na SŠIEŘ Koryčanské Paseky ( vedle haly - vstup průchodem ) 

- pátek  -  večeře   17.30 – 20.00 
- sobota - snídaně 7.00–9.00, oběd 11.00-14.00 večeře 17.00-20.00 
- neděle - snídaně 6.45 – 9.00, oběd 11.00 - 13.30 

 
- Koryčanské Paseky ( vedle haly ) návštěva možná v průběhu celého turnaje 
- vstup na hodinu zdarma (druhou hodinu je možno doplatit) 
- u pokladny odevzdá vedoucí družstva vstupenky dle počtu dospělých a dětí do 15 let 

(vstupenky obdrží vedoucí družstev při zaplacení turnaje). VSTUP JEN HROMADNĚ 
S VEDOUCÍM 

- nevyužité vstupenky prosím odevzdejte zpět pořadateli 
- otevírací doba: pá (14:00 – 21:00 hod), so (8:00 – 21:00 hod), ne (8:00 – 19:00 hod) 

                                  
- filmové představení „Spider-Man: Daleko od domova“ v sobotu ve 20.15 je zdarma pro 

všechny platící účastníky turnaje. Délka filmu 130 minut. 
- v průběhu a po skončení představení bude probíhat krátká technická porada 

k následujícímu hracímu dni ( RESTAURACE PÍSEČNÁ ) 
 

- účastníci turnaje mají během turnaje možnost nákupu v rožnovském INTERSPORTU  
s 15 % slevou - sleva platí pouze na zboží, které již není v prodejně zlevněno. 

- sleva na e-shopu www.sportovna.cz, do 4.1.2020 máte na nezlevněné zboží slevu 15%. 
Před odesláním objednávky vložte kód: DobiasCup2019  

- otevírací doba Pátek: 8:30 - 18:00 hod., Sobota: 8:30 – 12:00 hod 
 

- v průběhu turnaje je možnost zakoupit turnajová trička. Cena trička 250 Kč. 
 

 
- Výsledky turnaje budou průběžně zpracovávány a budou k dispozici jak v tištěné tak i v 

elektronické podobě. Veškeré výsledky včetně fotografií budou zveřejněny na 
internetových stránkách turnaje  www.dobiascup.cz. Případné bližší informace a žádosti 
o zaslání fotografií v původní kvalitě je možno na emailové adrese diddy@hcroznov.cz.  
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 : hraje se dle pravidel ČSH a těchto propozic 
 

 : starší žáci narození v roce 2005 a mladší 
 

 : 2 x 15 minut (změna vyhrazena) -  během všech utkání (mimo utkání o 3. a 1. místo)    
 se nezastavuje čas. Ve výjimečných případech může na pokyn rozhodčích být čas 
zastaven. 
 : ve skupinách se hraje bez možnosti time-out družstev, ten je možno využít     
   až v neděli v utkáních o konečné umístění o 1.-8.místo. 
 : vyloučení je 1 minuta 

    
-     tříčlenné skupiny 1,2,3 a čtyřčlenná skupina 4; ve skupině každý s každým 
- třetí ve skupinách 1,2,3 a třetí a čtvrtý ve skupině 4 bojují v pětičlenné skupině „C“ o 9.–

13. místo ve skupině každý s každým (vzájemný zápas třetího a čtvrtého ze skupiny 4 se 
započítává)  

- první a druhé družstva skupiny 1 a 2 postupují do čtyřčlenné skupiny „A“ a zápas 
s postupujícím družstvem se mu započítává (každé družstvo dohrává dva zápasy)  

- první a druhé družstvo skupiny 3 a 4 postupují do čtyřčlenné skupiny „B“ a zápas 
s postupujícím družstvem se mu započítává (každé družstvo dohrává dva zápasy) 

- vítězové skupiny „A“ a „B“ bojují o 1. a 2. místo 
- druzí ze skupiny  „A“ a „B“ bojují o 3. a 4. místo,  
- třetí ze skupiny   „A“ a „B“ bojují o 5. a 6. místo 
- čtvrtí ze skupiny  „A“ a „B“ bojují o 7. a 8. místo 

 
ocení  : vítězství 2 body, remíza 1 bod – ve skupinách 
 
 :   1. body celkem - body ze vzájemných utkání 

                            - rozdíl skóre ze vzájemných utkání 
                            - větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 

                                          2. celkový rozdíl skóre 
                                              3. větší počet vstřelených branek celkem 

 
   : tato utkání se hrají na vítězství, v případě remízy následuje prodloužení  
  1x5 min, event. 5x7m hody 
 
   : Pod heslem "Dobiáš Cup podporuje talenty" po mnohaletých zkušenostech 

pokračujeme v úpravě pravidel obrany .  Na turnaji jako pořadatel zakazujeme tímto 
osobní obranu na jednoho hráče soupeře (1+5) nebo na dva hráče soupeře najednou 
(2+4). Osobní obrana všech hráčů družstva po celém hřišti je povolena. Prosíme 
trenéry, aby respektovali naše rozhodnutí. Děkujeme za pochopení a věřte, že nevíme, 
jestli právě Vy nemáte ve svém týmu takové talentované hráče. 

 

   : v případě, že nedojde k časovému posunu, koná se v sobotu od 11.00 hod. soutěž o 
„Krále střelců“ z devítky (každé družstvo určí dva střelce) : 

- každý střelec s vlastním míčem 
- střelba z devítky s rozběhem 
- postupuje úspěšný střelec do dalšího kola  
- tři nejlepší střelci si odnesou věcné ceny. 
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- prosíme družstva o shovívavost při možných problémech při nástupech na obědy, 

večeře a snídaně a také bazén (nelze přesně naplánovat dopředu) 
- dále prosíme účastníky o to, aby do šaten nebrali žádné cennosti. Družstva budou v 

šatnách po dvou a organizátor neručí za případné ztráty 
- prosíme družstva, aby měly dvě sady dresů; v případě neshod se převléká družstvo 

uvedeno v zápisu jako domácí 
- družstvo uvedeno v rozpisu jako domácí poskytuje na utkání hrací míč  
- nedostaví-li se družstvo k utkání do pěti minut od plánovaného zahájení, následuje 

kontumace 
- v případě protestu vklad 500 Kč. 

 
 
                                - Miloslav Janošek, tel. 739 039 074,  e-mail : milos@hcroznov.cz 
 - Diddy Dvořáková, tel. 776 883 836, e-mail: diddy@hcroznov.cz 
 - Petr Kučera, tel. 777 582 372,  e-mail : petr@hcroznov.cz 
 
  
 
   

 TJ Rožnov – pátek 14:20 
 HK Kúpele Bojnice  – pátek 14:20 
 TJ Sokol Velké Meziříčí – pátek 14:55       
 TJ Slovan Modra – pátek 14:55 
 HC Tatran Stupava – pátek 15:30 
 SK Liberec Handball – pátek 15:30 
 TJ Lokomotiva Louny – pátek 16:10 
 Handball Club Kolín – pátek 16:45 
 ŠKP Bratislava  – pátek  17:20 
 TJ Sokol Újezd u Brna – pátek 17:20 
 SKP Frýdek - Místek – pátek 17:55 
 TJ Sokol Centrum Haná – pátek 18:30 
 HK FCC Město Lovosice  – pátek 19:40 
 
 
 
 
 
 
 

POŘADATELÉ PŘEJÍ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DRUŽSTVŮM PŘÍJEMNÝ POBYT A 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCH. 
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