
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLANKA CUP 2018  



 

POLANKA CUP 2018 

 

  

Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych Vás přivítal jménem všech pořadatelů 

na 24. ročníku mezinárodního házenkářského turnaje Polanka cup 2018, jehož 

sportovním partnerem se i v tomto roce stala obchodní firma zastupující v ČR výrobce 

sportovního vybavení značky SALMING. 

 

Již více než dvacet let se v druhém týdnu června rozroste Polanka nad Odrou 

o několik stovek mladých účastníků této sportovní akce, kteří zde stráví 

v předprázdninové a posezónní atmosféře několik dnů naplněných sportem a 

zábavou. Na letošním ročníku bych chtěl přivítat, jak pravidelné účastníky, ale rovněž 

nové účastníky. I letos bude turnaj probíhat od pátku do neděle na šesti hřištích, 

třech travnatých, jednom asfaltovém, venkovním umělém povrhu, ve sportovní hale a 

bude zakončen v neděli finálovými zápasy ve sportovní hale. 

 

V programu akce nebude chybět tradiční dětský den, tombola, kulturní akce a 

návštěva filmového představení v místním kině nebo tradiční setkání trenérů, ale 

budou v něm některé změny, na které bych rád upozornil. V letošním ročníku jsme 

z kapacitních důvodů (snížení ubytovacích prostor z důvodu jejich oprav) nevyhlásili 

kategorii mladšího dorostu a ubytování družstev bude nově zajištěno 

v unimobuňkách v prostoru základní školy.  

 

V pátečním programu turnaje se nově objeví slavnostní zahájení turnaje, kde na 

fotbalovém hřišti nastoupí všechna zúčastněná družstva a večer bude zakončen 

ohňostrojem. Změněn bude také den filmového představení v místním kině, a to 

místo pátku bude film promítán v sobotu. 

 

Věřím, že si prodloužený víkend v Polance užijete. Děkuji Vám za přízeň, bez které 

bychom turnaj v takové míře nemohli uspořádat. Jménem všech pořadatelů Vás tedy 

ještě jednou vítám na letošním 24. ročníku házenkářského turnaje Polanka cup 2018 a 

přeji hodně štěstí v turnaji. 

 

S pozdravem „Sportu zdar“ 

Ing. Jaromír Friedel 

Předseda SK Házená Polanka 



 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Pavel Bochnia 

Ředitel turnaje 

Ing. Roman Meca 

Doprovodný program 

Ing. Radek Mohyla 

Turnajové centrum   

a výsledkový servis 

Ing. Jaromír Friedel 

Ekonomika a MTZ 

Ing. Petr Foltýn 

Komunikace s týmy 

Turnajové centrum 

Ing. Tomáš Petruška  

Turnajové centrum 

Rozhodčí, 4+1 

Ing. Lukáš Friedel  
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Jaroslav Dorotík 

Technický servis 

Areál Dělnický dům 

Vojtěch Neuwirth 

Hlavní pořadatel 

Areál Dělnický dům 

 

Jiří Wojnar 

Hlavní zapisovatel  

Fotbalové hřiště 1 

 

Lukáš Tvarožek 

Hlavní pořadatel a 

zapisovatel Sport hala 

Barbora Mýlková 

Hlavní zapisovatel 

hřiště Dělnický dům 

Ing. Jan Král 

Hlavní pořadatel a 

zapisovatel fotbalové 

hřiště 3 

 

 

Martin Sýkora 

Doprovodný program 

Jakub Foltýn 

Hlavní zapisovatel  

fotbalové hřiště 2 



 

PROPOZICE  

 

 

Sportovní program turnaje 

07. 06. 2018 – Příjezd účastníků turnaje 

08. 06. 2018 – Turnaj 4+1, Childrens CUP, utkání ve skupinách 

09. 06. 2018 – Utkání ve skupinách o umístění 

10. 06. 2018 – Finálové zápasy, slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

Slavnostní zahájení turnaje a setkání trenérů 

 

V pátek dne 8. 6. 2018 se v areálu fotbalového hřiště od 20:00 hod. uskuteční 

nástup družstev k zahájení turnaje. Následně bude pro účastníky turnaje 

připraven večerní program (atrakce), slosována tombola a společenský večer, 

který je určen pouze pro trenéry, vedoucí družstev, rozhodčí a partnery turnaje. 

 

 

Tombola 

 

Tombola o ceny se uskuteční v rámci slavnostního zahájení turnaje v pátek 

8. 6.2018. V rámci registrace jednotlivých družstev bude v turnajovém centru 

připraveno osudí, do kterého může každý účastník turnaje (zástupce klubu, 

družstva) vhodit ústřižek, který se nachází na účastnické kartičce Polanka cupu. 

Losování tomboly proběhne v pátek v cca 20:30 hod. v areálu fotbalového 

hřiště.  

Po vylosování je nutné se prokázat kontrolním ústřižkem s daným číslem, který 

je rovněž na kartičce účastníka. Do slosování o ceny pořadatel zařazuje všechna 

družstva hlavních kategorii turnaje (neplatí pro mini 4+1). 

 



 

 

 

 

Filmové představení 

 

V sobotu od 20:00 hod. bude promítána v místním kině pohádka Zdeňka Trošky 

Čertoviny, která je určena především mini a mladším žákům. Při vstupu mějte 

s sebou účastnickou kartičku turnaje. Kino se nachází v centru obce cca 10 min. 

chůze od Sportovní haly. V kině budou připraveni pořadatelé, kteří zajistí 

dohled nad těmito účastníky akce a následně je dopraví zpět do ubytovacího 

prostoru. 

 

 

Dětský den a večerní program  

V sobotu 9.6.2018 proběhne od 14.00 hod. v areálu u Dělnického domu dětský 

den, na kterém budou připraveny pro děti atrakce a různé soutěže, se svými 

programy vystoupí žáci mateřské, základní a umělecké školy, vystavena bude 

hasičská a zemědělská technika a jiné. V rámci programu se můžete těšit na:  

 

 divadelní vystoupení Divadélka Smíšek 

 vystoupení žáků Základní umělecké školy 

 zpěvačku Kateřinu Kosnovskou 

 mladou kapelu SELF MADE 

 od 20:00 taneční zábavu s kapelou Šajtar a také ohnivou show 

 

 

  



 

UTKÁNÍ 

 

 

Utkání budou probíhat současně na šesti hřištích. Čtyři hřiště jsou situována do 

areálu ZŠ Heleny Salichové, a to tři na fotbalovém hřišti (tráva) a jedno ve 

sportovní hale.  

V areálu Dělnického domu se nachází asfaltové a tartanové hřiště. Finálová 

utkání a zápasy o třetí místo se odehrají v neděli ve Sportovní hale, kde rovněž 

proběhne i závěrečný ceremoniál, na kterém budou vyhlášeny výsledky turnaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrací doba 

 Kategorie mini 4+1  1 x 8 min. 

 

 
Upozornění: všemi autobusovými zastávkami projíždějí spoje 46, 59, 76 



 

 

 

 

Hrací doba 

 Kategorie mini 4+1   1 x 8 min. 

 Kategorie mini 6+1   2 x 12,5 min. 

 Kategorie ml. žáků   2 x 15 min. 

 Kategorie starších žáků  2 x 15 min. 

 

Hrací systém 

Starší ţáci  

Rozdělení do třech skupin. Jedna se sedmi a dvě se šesti týmy. Zápasy ve skupině se 

hrají každý s každým. Semifinále hraje vítěz první skupiny s vítězem druhé skupiny. 

Druhé semifinále hraje vítěz třetí skupiny s vítězem skupiny vytvořené z druhých míst. 

Ostatní hraji zápasy o konečné umístění. Šestí spolu se sedmým hrají skupinu o 

umístění. Všichni pátí vytvoří skupinu po třech a zahrají si mezi sebou o konečné 

umístění. Taktéž čtvrtí, třetí a druzí.  

Mladší ţáci 

Rozdělení do tří skupin. Dvě skupiny se sedmi a jedna s šesti týmy. Zápasy ve skupině 

se hrají každý s každým. Semifinále hraje vítěz první skupiny s vítězem druhé skupiny. 

Druhé semifinále hraje vítěz třetí skupiny s vítězem skupiny vytvořené z druhých míst. 

Ostatní hraji zápasy o konečné umístění. Sedmí si zahrají přímo o umístění. Všichni 

šestí vytvoří skupinu po třech a zahrají si mezi sebou o konečné umístění. Taktéž pátí, 

čtvrtí, třetí a druzí.  

Mini ţáci 6+1 

Rozdělení do dvou skupin po šesti. Zápasy každý s každým ve skupině. 

Týmy umístěné na 1. a 2. místě po odehrání základní skupiny sehrají následné 

semifinále, které určí postupující do finále a zápasu o 3. místo. Ostatní družstva 

umístěná na 3. až 6. místě hrají zápas o konečné umístění. 

 

Mini ţáci 4+1 

Rozdělení do tří skupin. Zápasy každý s každým ve skupině. Týmy budou dle svého 

umístění ve skupinách rozděleny do skupin, kde sehrají zápasy o konečné umístění.  



 

 

 

 

Postupový klíč 

O postupujícím, respektive výše umístěném ve všech kategoriích rozhodne 

první použitelné kritérium: 

1) větší počet získaných bodů ve skupině 

2) větší počet bodů získaných ze vzájemných utkání 

3) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání 

4) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 

5) větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině 

6) větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině 

7) los 

 

Pořadí se určuje podle uvedeného postupového klíče. 

V případě nerozhodného výsledku v utkání, ve kterém je nutno znát vítěze, se 

rozhodne střelbou 7 - metrových hodů, každé družstvo 3 hody (provedené 

vždy jiným střelcem), případně nerozhodného výsledku náhlou smrtí. 

Hrací míč 

Na každém hřišti budou připraveny oficiální míče turnaje (SALMING). Pokud 

míče nebudou k dispozici, míč ke hře předloží družstvo, které je v utkání 

uvedeno jako domácí. 

Šatny 

Budou sloužit pouze k převlékání, sprchování týmů a nebudou uzamykatelné. 

Na fotbalovém hřišti je možné k převlečení využít fotbalových šaten. 

  



 

PŘIHLÁŠENÁ DRUŢSTVA 

 

 

 

  



 

ROZHODČÍ A PRAVIDLA 

 

 

Rozhodčí pro turnaj jsou delegováni pořadatelem ve spolupráci krajským 

svazem házené. Každé utkání bude řízeno dvojicí rozhodčích. Utkání minižáků 

může řídit i jeden rozhodčí.   

 

Hraje se podle mezinárodních pravidel schválených IHF, pouze s těmito 

úpravami: 

 při vyloučení se nezastavuje čas (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. (zodpovídá příslušný zodpovědný vedoucí v případě 

nedodržení - kontumace) 

 po diskvalifikaci za hrubé nesportovní chování má hráč nebo funkcionář 

stop ve dvou následných turnajových utkáních. (zodpovídá příslušný 

zodpovědný 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Příjezdové informace 

 

 

Po příjezdu se dostavte zaplatit poplatky, vyzvednou propozice, zápisy atd. do 

informačního centra v ZŠ Heleny Salichové. Týmy ubytované v ZŠ budou poté 

navedeny na parkovací místa, která se nachází ve vyhrazeném prostoru za sportovní 

halou. 

 

Každé družstvo je povinno dodržovat následující pravidla: 

 při příjezdu předložit seznam ubytovaných účastníků, o který je požádal 

pořadatel v mailové komunikaci před turnajem (pokud jej nezaslali 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 udržujte pořádek, neničte výzdobu a 

drahé technické vybavení, není dovoleno toto zařízení používat (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. 

 

Na vrátnici školy máte možnost zakoupit občerstvení. K dispozici mají účastníci 

v prvním patře šachy. 

 

Přejeme vám příjemný pobyt a čestné sportovní zápolení. 

 

V Polance nad Odrou 5. 6. 2018    

RNDr. Josef Teper 

ředitel školy 



 

 

 

 

Sprchy 

Sprchy se nacházejí na všech sportovištích v šatnách. Sprchy ve sportovní hale 

budou využity jen v případě, že týmy budou chodit ve skupinách a se 

zodpovědnou osobou. Sprchy ve sportovní hale budou dostupné od 18:30 – 

21:00. 

 

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. 

 

Informační centrum 

Informační centrum se nachází ve sborovně Základní školy Heleny Salichové. 

Bezprostředně po příjezdu jsou všechny týmy povinny se dostavit pro 

účastnické kartičky a vyřízení formalit do turnajového centra. 

 

Kontaktní osoba: Lukáš Friedel (725 423738) 

 

Informační centrum je otevřeno každý den: 

Čtvrtek  16:00 - 22:00 

Pátek   07:00 - 22:00 

Sobota:  07:00 - 22:00 

Neděle:  07:00 - 14:00 



 

STRAVOVÁNÍ 

 

 

Stravování bude probíhat dvěma způsoby: 

1. v jídelně u ZŠ Heleny Salichové (zelená kartička) 

2. v Dělnickém domě (oranžová kartička), kde budou jídla vydávána od 

pátečního oběda až do nedělní snídaně.  

 

Upozorňujeme, že účastníci, kteří mají oranžovou kartičku a mají balíček A 

obdrží páteční snídani a nedělní oběd ve školní jídelně. Účastníci, kteří mají 

balíček B, obdrží nedělní oběd ve školní jídelně. 

 

Kvůli zvýšeným kapacitám turnaje dbejte, prosím, na rychlý provoz v jídelnách. 

Jídelní lístek 

Pátek 8.6.  

Snídaně 
7:00 - 9:00 

Raut - šunka, párky, salámy, sýry, vejce, 
máslo, rama, džem, cereální kuličky, 
jogurt, zelenina, mléko, čaj, rohlíky, 
chléb, nutela, med, přesnídávka 

Oběd 
 11:30 – 14:00 

Polévka rajská s těstovinovou rýží 
(alergeny 1,6,7,9) 
Sekaná pečeně, brambory maštěné 
máslem, míchaný kompot, sladkost, 
nápoj (alergeny 1,3,7) 
 

Večeře 
18:00 – 20:30  

Vepřové na kmíně, dušená rýže, zelný 
salát s koprem, ovoce, nápoj  
(alergeny 1,6,9) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty na stravování a dopravu 

  

Sobota 9.6. 

Snídaně 
7:00 - 9:00 

Raut  

Oběd 
 11:30 – 14:00 

Polévka zeleninová (alergeny 1,6,7) 
Přírodní kuřecí plátek rýže basmati, 
okurkový salát, nápoj, ovoce 
(alergeny 1) 

Večeře 
18:00 – 20:30  

Vepřový guláš, těstoviny, sladkost, 
nápoj (alergeny 1,6,7,9) 

Neděle 10.6. 

Snídaně 
7:15 - 9:00 

Raut 

Oběd 
11:30 – 14:00 

Polévka vývar s těstovinou 
(alergeny 1,6,9) 
Smažené kuřecí stripsy, bramborová 
kaše, kyselá okurka, sladkost, nápoj 
(alergeny 1,7) 

Stravování Dělnický dům Stravování jídelna u ZŠ HS  



 

TRIČKA, BATOHY, KŠILTOVKY... 

 

 

 

Turnajová trička, batohy a nově také kšiltovky budou k dispozici na prodejních 

místech ve všech areálech.  

 

 

  



 

DOPRAVA 

 

 

Pro účastníky turnaje je zajištěna bezplatná doprava v rámci Dopravního 

podniku města Ostravy, a to ze zastávek „Hraničky“ (hřiště u Dělnického domu) 

až „Horní Polanka“ (Sportovní hala, fotbalové hřiště + základní škola) a to 

v obou směrech od pátku 8. 6. 2018 do soboty 9. 6. 2018. Každý účastník je 

povinen prokázat se v případě dopravní kontroly vyplněnou účastnickou 

kartičkou (jízdní řády jsou na konci propozic). 

 

 

 

 

  



 



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLANKA CUP 2018 


