
SVAZ NÁRODNÍ HÁZENÉ 
Středočeská oblastní soutěžní komise 

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 

 

PŘÍPRAVNÉ TURNAJE  
MLADŠÍHO ŽACTVA A KOEDUKOVANÉ MLÁDEŽE 

… aneb užijte si jako tým před sezónou házenkářský víkend v Praze 

11. – 12. dubna 2015 

           

Turnaj o Pohár modřanského médi 

sobota 11.4.2015, venkovní hřiště TJ Spartaku Modřany 
v Modřanské rokli, Praha 4 – Modřany 

 

a 

 

SPOJE OPEN 

neděle 12.4.2015, venkovní hřiště KNH Spoje Praha,  
Na Balkáně 812, Praha 3 – Žižkov 

 
 
 
 
 

Organizátor: Ladislava Janková, Daniela Kolářová 
Kategorie: mladší žactvo (holky, kluci i smíšená družstva) 
Čas:   



SVAZ NÁRODNÍ HÁZENÉ 
Středočeská oblastní soutěžní komise 

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 

 
Hrací systém: bude určeno podle počtu přihlášených družstev. Každému družstvu se zajišťuje 
sehrání nejméně tří utkání, hraje se dle Pravidel NH, SŘ SNH a těchto propozic, není možno 
čerpat oddechový čas. 
Hrací doba: bude určeno podle počtu přihlášených družstev 
Přihlášky: zašlete nejpozději do 31. 3. 2014 na adresu daniela.kolarova@fsv.cvut.cz nebo na 
adresu: ladislava.jankova@beck.cz, na přihlášky došlé po termínu nebude brán zřetel.  
Rozlosování: bude provedeno po termínu uzávěrky přihlášek. 
Stravování: v areálu k dispozici běžné občerstvení, případně možnost zajistit stravování 
v blízké restauraci. 
Ubytování: v prostorách haly TJ Spoje Praha, ve vlastních spacácích, cena 60 Kč/osobu. 
Startovné: za každé družstvo startující na obou turnajích 400,- Kč celkem (200,- Kč na turnaj), 
za družstvo startující pouze na jednom z turnajů 300,- Kč, splatné před zahájením a nevrací 
se. 
Oprávnění ke startu: družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí 
Ceny: všechna družstva obdrží diplomy a věcné dárky 
Námitky: je nutné podat písemně do 15 minut po skončení utkání a doložit částkou 100 Kč 
vedoucímu turnaje. Částka v případě vyhovění námitek bude vrácena. O podání námitek je 
nutné vyrozumět vedoucího turnaje do 5 minut po skončení utkání. 
Čekací doba: není. Družstvo je povinno nastoupit k utkání ihned po skončení předchozího 
utkání. 
Různé: v přihlášce uveďte jméno a adresu kontaktní osoby, popř. tel. číslo pro případ 
nutnosti rychlého spojení s vaším oddílem. Dále uveďte dobu, kdy přijedete, abychom s tím 
počítali při rozlosování. 
Program: v sobotu odpoledne bude zajištěn průvodce pro procházku po Praze – Pražský 
hrad, Kampa, Staroměstské náměstí,… 
 
PARTNEŘI TURNAJŮ 
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