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PROPOZICE PRO ÚČASTNÍKY TURNAJE

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych Vás přivítal jménem všech pořadatelů na 28. ročníku
házenkářského turnaje Polanka cup 2022.
V letošním roce jsme se opět vrátili k tradičnímu termínu konání turnaje a akci
realizujeme společně pro všechny kategorie. Zároveň chceme být opatrní a
dodržet hygienické podmínky pro konání akcí tohoto typu. V letošním roce
došlo ke zvýšení celkového počtu účastníků turnaje.
Počet účastníků je momentálně na hranici našich současných ubytovacích a
stravovacích kapacit, proto Vás žádáme o vzájemné pochopení a toleranci při
dodržování pořadatelských pokynů, které jsou uvedeny v těchto propozicích.
Sportovní setkání a doprovodný program se uskuteční v plném rozsahu ve
venkovním areálu u ZŠ a MŠ Heleny Salichové a ve sportovní hale.
Naším cílem nadále zůstává zachování sportovních a společenských aktivit.
Děkuji Vám za přízeň a jménem všech pořadatelů přeji hodně štěstí v turnaji.
Za organizátory turnaje:

Ing. Jaromír Friedel
Předseda SK Házená Polanka

Příjezdové informace
Po příjezdu se prosím dostavte zaplatit poplatky, vyzvednout propozice, atd. do
informačního centra v ZŠ a MŠ. Týmy ubytované v ZŠ a MŠ budou poté
navedeny na parkovací místa. Ta vzhledem k opravám komunikací v obci a
počtu účastníků jsou ve vyhrazených prostorách, která Vám budou určena.
Prosíme o zanechání vozidel na stanovených místech v průběhu celého turnaje.
Informační centrum
Informační centrum se nachází ve sborovně ZŠ a MŠ.
Otevírací doba:
Čtvrtek
18:00 - 21:00
Pátek
08:00 - 21:00
Sobota:
08:00 - 21:00
Neděle:
08:00 - 15:00
Kontaktní osoba: Ing. Petr Foltýn
Každé družstvo je povinno dodržovat následující pravidla:
● při příjezdu předložit seznam ubytovaných účastníků, o který je požádal
pořadatel v mailové komunikaci před turnajem (nejlépe, aby jsteho
poslali na turnajový mail).
● při příjezdu složit vratnou kauci 1000 Kč / třída. Tato kauce je splatná při
převzetí třídy. Po vyklizení třídy a předání zpět bez závad bude kauce
vrácena.
● používat hlavní vchody a východy ze školy (neskákat z oken atd.)
● dodržovat pokyny pořadatelů v areálu školního ubytování.
● v místnostech, kde budete ubytováni prosím dodržujte pořádek, neničte
výzdobu a drahé technické vybavení, není dovoleno toto
zařízenípoužívat (PC, dataprojektory a interaktivní tabule) – vzniklou
škodu uhradí viník.
● v sociálních zařízeních dodržovat pořádek.
● noční klid je od 22.00 – 06.00. Buďte ohleduplní k ostatním ubytovaným.

● s jakýmikoliv problémy se obracejte na pořadatelskou službu na vrátnici.
● vedoucí výpravy je povinen po skončení turnaje předat ubytovací prostor
v původním stavu.
● přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů a psychotropních látek.
Možná kontrola PČR a ČŠI.
Na požádání služby u vrátnice jste povinni prokázat se účastnickou kartičkou

Stravování
Stravování bude probíhat v jídelně u ZŠ a MŠ a dalších prostorách dle pokynu
pořadatele. Pro potřeby stravování budou při příjezdu družstvům předány
kartičky.
Doba výdeje stravy:
Snídaně
7.00 – 9.00 hod.
Oběd
11.30 – 14.00 hod.
Večeře
18.00 – 20.30 hod.

Sprchy
Sprchy se nacházejí ve sportovní hale a v šatnách fotbalového klubu. Otevírací
doba od 8.30 do 21.00 hod.

Zdravotnické zabezpečení
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. V případě zranění, které si vyžádá
ošetření v nemocnici, si náklady na ošetření, event. pobyt v nemocnici, hradí
účastníci sami. Pořadatel doporučuje mít u sebe stále průkaz své zdravotní
pojišťovny.
Na hřištích je přítomna zdravotní služba
pro případ první pomoci a ošetření drobných zranění.

Program turnaje
čtvrtek 09.06.2022
● příjezd vzdálenějších účastníků turnaje
pátek 10.06.2022
● od 8:30 hod. začnou utkání ve skupinách
● v odpoledních hodinách (15:30 – 19:00) se uskuteční turnaj minižactva
4+1, turnaj bude samostatně vyhlášen ihned po skončení
● od 19.45 hodin se uskuteční zahájení turnaje nástupem jednotlivých
týmů, společenské setkání trenérů, losování týmové tomboly, ocenění
úspěšných družstev (mladší dorost Ostrava, žactvo Polanka) a
doprovodný program zakončený ohňostrojem
sobota 11.06.2022
● od 8:00 hod. pokračují utkání ve skupinách a v odpoledních hodinách
zahájí utkání o umístění a v 14.00 hodin bude zahájen zábavný program
Dětského dne
neděle 12.6.2022
● cca od 08:00 hod. začnou utkání o umístění a finálová utkání dle
jednotlivých kategorií, od 14:00 hod. bude turnaj vyhodnocen a ukončen
nástupem družstev ve sportovní hale a předáním věcných cen.

Hrací doba
●
●
●
●
●

Kategorie mladšího dorostu
Kategorie starších žáků
Kategorie ml. žáků
Kategorie mini 6+1
Kategorie mini 4+1

2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 12,5 min
1 x 10 min.

Hrací systém
Mladší dorost
Družstva budou rozdělena do dvou skupin, ve kterých odehrají utkání každý
s každým. Družstva umístěná na třetím až šestém místě odehrají utkání o konečné
umístění se stejně umístěnými družstvy z druhé skupiny. Sedmé družstvo již
nehraje. Družstva na prvním a druhém místě budou hrát mezi sebou do kříže o
postup do finále.
Starší žáci
Družstva budou rozdělena do čtyř skupin, ve kterých odehrají utkání každý
s každým. O konečné umístění budou hrát družstva umístěná na třetím až pátém
místě jedné skupiny se stejně umístěnými družstvy z jiných skupin. Družstva na
prvním a druhém místě z každé skupiny hrají čtvrtfinále s družstvy na prvních dvou
místech z dalších skupin. Poražení čtvrtfinalisté hrají o umístění 5.-8., vítězové hrají
semifinále.
Mladší žáci
Družstva budou rozdělena do tří skupin, ve kterých odehrají utkání každý
s každým. Družstva na třetích až šestých místech pak vytvoří tříčlenné skupiny
s družstvy na stejném místě z dalších skupin a odehrají utkání o umístění. Družstva
z druhých míst vytvoří skupinu, jejíž vítěz doplní jako čtvrté družstvo semifinalisty.
Vítězové základních skupin postupují rovnou do semifinále.
Mini žáci 6+1
Družstva budou rozdělena do dvou skupin. Vítězové skupin postupují do
semifinále. Družstva na druhých a třetích místech odehrají utkání o postup do
semifinále, poražení následně o umístění. Družstva na čtvrtých a pátých místech
odehrají dvě utkání o umístění.
Mini žáci 4+1
Družstva budou rozdělena do čtyř skupin, ve kterých odehrají utkání každý
s každým. Následně první dvě družstva z každé skupiny hrají čtvrtfinále, ostatní
družstva odehrají utkání o umístění.

Rozhodčí
Rozhodčí pro turnaj jsou delegováni pořadatelem ve spolupráci s krajským
svazem házené. Každé utkání bude řízeno dvojicí rozhodčích. Utkání mini žáků
může řídit i jeden rozhodčí.
Hraje se podle mezinárodních pravidel schválených IHF, pouze s těmito
úpravami:
● při vyloučení se čas nezastavuje(neplatí při utkáních semifinále, o 3.
místo a finále).
● družstvo si nemůže vzít Team Time-out (neplatí při utkání o 3. místo a
finálovém utkání, pouze dva TT).
● po dvou přímých diskvalifikacích má hráč automaticky stop na jedno další
turnajové utkání. (odpovídá příslušný odpovědný vedoucí v případě
nedodržení - kontumace)
● po diskvalifikaci za hrubé nesportovní chování má hráč nebo funkcionář
stop ve dvou následných turnajových utkáních. (odpovídá příslušný
odpovědný vedoucí v případě nedodržení - kontumace)
● disciplinární komise společně s hlavním pořadatelem může vyloučit tým,
funkcionáře nebo hráče z turnaje za mimořádně nesportovní chování.
Oficiální protest je možno podat u stolku časoměřičů do 5 minut po skončení
utkání, písemně se vkladem 1 000 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad
pořadateli.
Protest řeší a vyhodnocuje disciplinární komise ve složení – hlavní rozhodčí,
vedoucí hřiště a manažer rozhodčích.
Posezení s trenéry
Posezení proběhne v pátek 10. 6. 2022 cca od 20:00 hod. ve stanu u vstupu do
venkovního sportovního areálu.

Jídelníček

Pátek 10. 6.
Snídaně
Obě

Večeře

7:00 - 9:00 hod. - Obložený talířek (šunka, sýr, vejce, máslo), džem,
zelenina, pečivo, cereálie, mléko, čaj
11:30 - 14:00 hod. - Polévka rajčatová s tarhoňou
Sekaná pečeně, brambory maštěné máslem,
mrkvový salát s ananasovým kompotem,
sladkost, nápoj
- alergeny 1,3,7,9
18:00 - 20:30 hod.- Vepřový guláš, houskové knedlíky, ovoce,
nápoj
alergeny 1,3,7

Sobota 11. 6.
Snídaně
Oběd

Večeře

7:00 - 9:00 hod. - Párky 2ks, máslo, džem, sýr, zelenina, pečivo,
cereálie, vejce, mléko, čaj
11:30 - 14:00 hod. - Polévka česneková (brambory, vejce, slanina)
- Vepřový plátek na kmíně, dušená rýže,
okurkový salát, ovoce, nápoj
- alergeny 1,7
18: 00 – 20:30 hod. -Kuře na paprice, těstoviny, sladkost, nápoj
- alergeny 1,7

Neděle 12. 6.
Snídaně

7:00 –9:00 hod. - Párky 2ks, máslo, džem, sýr, zelenina, pečivo,
cereálie, vejce, mléko, čaj

Oběd

11:30 – 14:00 hod. - Polévka vývar s těstovinou
Kuřecí stripsy, bramborová kaše, kys. okurka,
sladkost, nápoj
- alergeny 1,3,7,9

Dopravní omezení, parkování v rámci turnaje

Turnajová trička

Partneři turnaje

