
 
 

Softhandball Rožnov – II. ročník 

PROPOZICE TURNAJE  
 

Turnaj TJ Rožnov-oddílu házené pro širokou veřejnost a milovníky házené  
nejen z Rožnova p. R. u příležitosti 101 let házené v R.p.R. 

 

Kategorie : A. Profíci - hráči a hráčky ročník narození 2003 a starší 

 
B. Handballíci - hráči a hráčky ročník narození 2004-2007    

 
C. Hobíci - smíšené týmy dětí, dospělých a rodinných příslušníků - holky a 

kluci ročník narození 2008-2015 a jejich (pra)rodiče, tety, strýcové, bratranci, 
starší sourozenci - dospěláci a rodinní příslušníci hrají v družstvu se svými 
dětmi, ale branky mohou dosáhnout pouze neodhodovou rukou (např. praváci 
přihrávají pravou, ale góly dávají pouze levou rukou). Maximální počet 
dospěláků  a rodinných příslušníků (2007 a starší - až do důchodu) na hřišti 
v jednom družstvu během utkání je 2 (včetně brankáře).   
Poznámka: Družstva v této kategorii mohou být složena i bez dospěláků a 

rodinných příslušníků, pouze z dětí narozených 2008 a mladších do roku 2015. 
 

Den a místo : sobota 12. září 2020, Atletické hřiště Dany Zátopkové, ul. Letenská, R.p.R. 
Začátek : první utkání začínají v 9 hodin (předpokládaný závěr turnaje v 14 hodin) 
Startovné : zdarma 
Záloha  : Každé družstvo uhradí zálohu 500,-Kč, která bude pořadatelem vrácena 
v plné výši v den konání turnaje po vyhlašování. Záloha propadne ve prospěch pořadatele, 
pokud se přihlášené družstvo turnaje nezúčastní. Zálohu je nutno uhradit na účet  
2047030193/0800 se zvoleným variabil. symbolem, viz.přihláška, nejpozději do 7. září 2020. 
Pokud Vám platba přes účet nevyhovuje, je možné předat zálohu také osobně v hotovosti do 
rukou pořadatelů: Miloslav Janošek. 
Přihlášky : on-line nejpozději do 7. září 2020  
Potvrzení o přijetí : zašle pořadatel nejpozději do 8. září na kontaktní osobu z přihlášky, 
Rozlosování : obdrží družstva nejpozději dva dny před zahájením turnaje 



Ostatní 1 : v případě velmi nepříznivého počasí bude turnaj pro skupinu A, B zrušen a   
kategorie C se odehraje v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou.  

Ostatní 2 : pořadatel může turnaj zrušit také v souvislostí s pandemií COVID 19 
Dotazy  : milos@hcroznov.cz , tel.- 739039074 
Hrací doba : 1 x 15 minut (změna vyhrazena) 

: ve skupinách se hraje bez možnosti time out družstev 
: vyloučení je 1 minuta 
 

Pravidla pro kategorii A, B, C :  
- hraje se dle pravidel svazu házené – Je třeba se toho nebát, protože to zvládnou 

úplně všichni, i úplní amatéři.  
- k pravidlům zjednodušeně:  Hráči brání vlastní branku, snaží se získat míč, přihrávají si 

a překonávají brankáře soupeře. 
- hraje se bez driblinku gumovým míčem Molten  
- každé družstvo má stejnou sadu dresů/triček (možno bez čísel), případně pořadatel 

zapůjčí rozlišovací dresy 
- hráči nemají při hře ostré předměty, např. řetízky, náramky, atd. 
- v poli hrají 4 hráči a brankář (ten může mít stejný dres jako jeho družstvo)  
- maximální počet hráčů na soupisce je 10  

 
Trestání : faul při střelbě = 7m hod + 1min. trest, přerušení hry „větším“ faulem = 1min. 
trest, „menší nebo neúmyslný“ faul = 9m hod, tvrdý až zákeřný faul nebo nesportovní 
chování = červená karta, dvě  červené karty v turnaji = konec hráče na turnaji 
 
Složení družstva : podmínkou startu každého družstva na turnaji je, že alespoň jeden hráč 
družstva, který se zapojuje do utkání, má bydliště v Rožnově pod Radhoštěm a může se touto 
skutečností prokázat rozhodčím       
 
Hodnocení : vítězství 2 body, remíza 1 bod  
Pořadí: : 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 

Utkání 
o umístění : tato utkání se hrají na vítězství, v případě remízy následuje prodloužení 1 x 3  
     minuty, event. 3 x 7m hody 
 

Rozhodčí : zajištění pořadatelem 
 
Protest : po složení nevratné zálohy 200,-Kč posoudí vedení turnaje 
 
Ceny  : zajistí pořadatel 
 
 
Za pořadatele TJ Rožnov – oddíl házené:  Mgr. Miloslav Janošek, místopředseda klubu 
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