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INFORMACE

Výsledky a tabulky online! 

Veškeré rozlosování, výsledky, tabulky z turnaje jsou k dispozici po přihlášení na 
webových stránkách společnosti Sportnect.com: 

www.sportnect.com/events/hazenkarsky-festival-lovosice-2020

event. na www.sportnect.com –) login váš email + heslo (nebo se můžete přihlásit 
pomocí FB profi lu) ---) v událostech vyhledejte Házenkářský festival Lovosice a 
máte hotovo ;)

Házenkářský festival najdete také na facebooku

/hazenkarsky.festival.lovosice

Mapa hracích míst



Milí sportovci, trenéři, rodiče,

 dovolte, abych vás přivítal v Lovosicích na 7. ročníku turnaje 
Házenkářský festival Lovosice. Těší nás, že jste si pro závěrečnou pří-
pravu před novou sezónou vybrali právě náš turnaj a za celý organi-
zační štáb mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby se vám u nás líbilo 
a abyste si z Lovosic odvezli jen ty nejhezčí vzpomínky a zážitky.

 V posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem o náš tur-
naj. Poslední dva roky, kdy má Házenkářský festival kapacitu 72 týmů, 
jsou účastnická místa rozebrána již čtvrt roku před startem turnaje. To 
nás znovu zavazuje k tomu odvést jen tu nejlepší práci, abychom vás 
mohli za stejného zájmu přivítat i za rok.

 Letošní ročník bude, stejně jako všechny ostatní sportovní akce, 
poznamenán situací okolo koronaviru Covid-19. V momentě, kdy pro vás tento bulletin připravujeme, 
netušíme, co všechno z doprovodného (ale i sportovního) programu bude možné dodržet, za jakých 
podmínek a zda nebudeme nuceni s ohledem na přijatá vládní nařízení některé body z našeho pro-
gramu zcela vynechat. 

 Doba není jednoduchá a není jednoduchá ani pro nás organizátory. Informace, které se k nám 
dostávají, se mění ze dne na den a v takových podmínkách se velmi těžko organizuje cokoliv natož 
pak tak velká akce jako je turnaj pro 72 mládežnických týmů. 

 V tuto chvíli (20. srpna) směřují všechny naše snahy k uskutečnění všech bodů programu. 
Moc se těšíme na již čtvrtou extraligu na zimním stadionu, který jsme znovu převlékli do slavnost-
ního hávu a který bude znovu svědkem házenkářské slávy. Lovci v rámci něj přivítají tým z Vysočiny 
Nové Veselí, které v letošním ročníku čeká účast v evropských pohárech. 

 Věřím, že ti z vás, kteří měli v předchozích letech možnost tuto akci vidět, se již dnes těší na 
další takové utkání, které jsme pro vás nachystali.

 Všem hráčům přejeme, aby si turnaj užili nejen na hřišti, ale i mimo něj a aby se v rámci turna-
je nikomu nic nestalo. Trenérům přejeme pevné nervy, ale především radost ze hry jejich svěřenců. A 
všem ostatním, aby si společně s námi užili jeden z největších turnajů pro mládež, který se v České 
republice koná. Vlastně pro letošní rok jsme tím vůbec největším turnajem, který se v Čechách pořá-
dá. 

 A pokud by se v průběhu turnaje přeji jen stalo, že něco nebude fungovat nebo budete potře-
bovat s čímkoliv poradit nebo pomoci, neváhejte se obrátit na kohokoliv z organizačního.  
       

Vojtěch Srba
ředitel turnaje



Program 7. ročníku turnaje
Házenkářský festival Lovosice 2020

Pátek 4. září 

od 10:00   příjezd týmů, akreditace (prostory u zimního stadionu)  
10:00 - 18:00  zápasy ve skupinách 
19:00    opékání buřtů/ posezení realizační týmy  
20:00    promítání fi lmu pro účastníky (umělá tráva) 

Sobota 5. září 

8:00 – 17:00  zápasy ve skupinách + zápasy v hlavní fázi turnaje 
17:45    utkání Strabag Rail extraligy
    HK FCC Město Lovosice – Házená Nové Veselí  
    po utkání slavnostní ohňostroj Házenkářského festivalu 2020  

Neděle 6. září 

8:00 - 15:00   utkání fi nálové fáze, utkání o umístění 
    vyhlášení kategorie minižáků (umělá tráva)
    vyhlášení kategorie ml. žáků (před zimním stadionem)
    vyhlášení kategorie st. žácků (před zimním stadionem)

 



Sportovní haly
Házenkářský festival Lovosice 2020

Sportovní hala Chemik

Utkání st. žáků
Adresa: Terezínská 1032, Lovosice

Sportovní hala U Přívozu
 
Utkání ml. žáků. 
Adresa: U Stadionu 1171, Lovosice 

Zimní stadion Lovosice

Utkání st. žáků, extraligové utkání mužů. V prostorách před stadionem slavnostní vyhlá-
šení kategorie mladších a starších žáků. 
Adresa: Sady Pionýrů 361/4, Lovosice. 

Venkovní hřiště u ZŠ Antonína Baráka
  
Utkání mladších žáků.
Adresa: Terezínská 1032, Lovosice

Umělá tráva vedle plaveckého bazénu (fotbalové hřiště). 

Utkání minižáků. Slavnostní vyhlášení kategorie minižáků.



Pravidla
Házenkářský festival Lovosice 2020

HRACÍ DOBA

Kategorie mini 4+1:  2 x 10 min, vyloučení 1 minuta
Kategorie ml. žáci:     2 x 12,5 min, vyloučení 1 minuta
Kategorie st. žáci:    2 x 12,5 min, vyloučení 1 minuta 

Time-out družstva je k dispozici pouze v utkání nadstavbové části a to pouze v utkáních: 
čtvrtfi nále, semifi nále a v zápasech o 1. a 3. místo (1x time out na utkání, pro každé druž-
stvo)

Time-out rozhodčího se nařizuje pouze v nezbytných případech, např. vážné zranění.

Při přímé diskvalifi kaci (udělení ČK) bude o dalším působení hráče/funkcionáře na turnaji
rozhodovat turnajová jury.

V případech hrubého nesportovního chování/násilností (udělení tzv. modré karty), bude 
hráč/funkcionář potrestán vyloučením z turnaje, o vyloučení vždy rozhoduje pořadatel tur-
naje.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2016, legislativních předpisů ČSH plat-
ných k 1.7.2017 s níže uvedenými změny:

Kategorie mini

1.       V utkáních se počítá a zobrazuje skóre
2.       Je možné hrát jakýkoliv obranný systém 
3.       Zákaz používání lepidla
4.       Pravidlo o zraněném hráči nebude uplatňováno.

Kategorie mladšího žactva

1.       Hraje se bez nařízené osobní obrany a jednoúderového driblinku.
2.       Zákaz osobní obrany na jednoho či dva hráče (1+5 a 2+4).
3.       Zákaz používání lepidla.
4.       Pravidlo o zraněném hráči nebude uplatňováno.

kategorie staršího žactva

1.       Zákaz osobní obrany na jednoho či dva hráče (1+5 a 2+4)
2.       Pravidlo o zraněném hráči nebude uplatňováno

Porušení pravidel bude mít za následek vyloučení hráče na 1 minutu (trest družstva).



UMÍSTĚNÍ VE SKUPINÁCH

V případě shodného počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o celkovém umístění:

a, větší počet bodů ze vzájemných utkání,
b, větší rozdíl branek ze vzájemných utkání,
c, větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání,
d, větší rozdíl branek ze všech utkání,
e, větší počet vstřelených branek ze všech utkání,
f,  los.

Pokud při rovnosti bodů tří a více družstev rozhodne jedno z kritérií o umístění některého 
družstva, použijí se další kritéria již pouze pro určení pořadí zbývajících družstev

Zápasy nadstavbové části a o umístění:

Všechna utkání nadstavbové části (po skončení skupinové části turnaje) se hrají na vítěz-
ství. Bude-li výsledek utkání po uplynutí hrací doby nerozhodný, rozhodne o výsledku střel-
ba sedmimetrových hodů.

Střelba sedmimetrových hodů

-   každé družstvo nominuje 3 různé hráče,

-   v případě, že skóre po první sérii 7m hodů je vyrovnané, pokračuje se v další(ch)   
 sérii(ích), vždy v opačném pořadí družstev; družstva vždy znovu nominují 3 hráče,  
 kteří mohou a nemusí být stejní jako v předchozí sérii,

-  ve druhé a případně v další sérii pak ale rozhoduje skóre po každém kole 7m hodů,

-  hráči vyloučení nebo diskvalifi kovaní v okamžiku skončení hrací doby utkání se   
 nesmí střelby zúčastnit. 

 



HRACÍ SYSTÉM 

Mini 4+1 – startuje 24 celků
Mladší žáci – startuje 24 celků
Starší žáci – startuje 24 celků

Základní skupiny 4 x 6 celků

Hrací systém minižáci
 

Skupina o 1. - 8. místo 
postupují první dva týmy ze ZS 
následuje klasický pavouk ČF – SF – F

Skupina o 9. - 16. místo
postupují týmy ze třetí a čtvrtého místa. 
následuje klasický pavouk ČF – SF – F 
 
Skupina o 17. - 24. místo 
postupují týmy z pátého a šestého místa
následuje klasický pavouk ČF – SF – F 

Počet utkání pro jednotlivé týmy: 

Minižáci

- každý tým odehraje 8 zápasů

Mladší a starší žáci

Pořadatel garantuje min. 7 odehraných utkání pro každý tým.

Hrací systém mladší a starší žáci 

Skupina o 1. - 8. místo
postupují první dva týmy ze ZS
následuje klasický pavouk ČF – SF – F

Skupina o 9. - 16. místo
postupují první dva týmy ze ZS
následuje klasický pavouk ČF – SF – F

Skupina o 17. - 20. místo
Čtyřčlenná skupina hraje systémem každý s každým.

Skupina o 21. - 22. místo
Dva týmy hrají dvě utkání pohárovým způsobem.



Turnajová kancelář, kontakty
Házenkářský festival Lovosice 2020

Turnajová kancelář a srdce turnaje bude s ohledem na rekonstrukci okolí haly Chemik pro 
letošní rok umístěna v prostorách před zimním stadionem (mobilní stany). Kancelář fun-
guje od pátku 4. září 10:00 do neděle 6. září (ukončení turnaje). V turnajové kanceláři sídlí 
direktoriát turnaje, probíhají akreditace, případně se řeší problémy a nedostatky v průběhu 
akce. 

Jury turnaje:
 
ředitel turnaje Vojtěch Srba
organizační ředitelka Lucie Kantůrková 
vedoucí rozhodčích Marta Sovová 

Důležité kontakty: 

Ředitel turnaje:    Vojtěch Srba   608 332 260
Organizační ředitelka:   Lucie Kantůrková   
Vedoucí rozhodčích:   Marta Sovová  724 803 173
Online výsledkový servis:  Viktor Mikolajek  602 795 710
Manager ubytování   Michaela Straková  602 949 938
Manager stravování   Kateřina Ocetníková  724 036 427
Zdravotnice     Klára Pokorná  602 552 247
Správa FB profi lu    Josef Cestr   721 196 616
Fotograf turnaje    Hana Vrbková   774 418 693
Fotograf turnaje     Robert Grim   606 857 080

Ředitele turnaje event. organizační ředitelku kontaktujte pouze v nejnutnějších případech. 
Všechny ostatní záležitosti prosím konzultujte přímo s lidmi, kteří mají zodpovědnost za 
jednotlivé dílčí činnosti v rámci turnaje (vedoucí haly, vedoucí rozhodčích, manageři ubyto-
vání a stravování).   



Finálové zápasy a závěrečný ceremoniál

Všechna utkání kategorie minižáků 4+1 se odehrají na umělé trávě vedle plaveckého sta-
dionu. Zde také po skončení posledního zápasu proběhne samostatné vyhlášení pro tuto 
věkovou kategorii. 

Finálová utkání kategorie mladších a starších žáků budou odehrána na zimním stadionu.
Vyhlášení těchto kategorií proběhne v prostorách před zimním stadionem.

V rámci ceremoniálu budou předány diplomy a účastnické medaile všem hráčům týmu. 
Individuálně budou oceněny nejlepší 3 týmy z každé věkové kategorie a předány individu-
ální ceny jednotlivým hráčům.
 

Ceny 

Všichni účastníci 7. ročníku Házenkářského festivalu Lovosice 2020 obdrží účastnickou 
medaili. První tři týmy v každé kategorii obdrží medaile, diplom a věcné ceny od partnerů 
turnaje.

Individuální ocenění

Na základě hlasování trenérů (viz hlasování lístek dále) budou vyhlášeni: 

Nejlepší brankář 
Nejlepší hráč

Nejlepší střelec
Nejužitečnější hráč (minižáci)

Největší bojovník (minižáci



Hlasovací lístek 
Házenkářský festival Lovosice 2020

Použijte prosím tuto stránku pro hlasování o individuálních cenách ve vaší kategorii. Hlaso-
vací lístky jsou rozděleny na hlasovací lístek v kategorii minižáků a hlasovací lístek v kate-
gorii mladších a starších žáků. 

Hlasující TÝM:

Hlasovací lístek 

Hlasující TÝM:



Ubytování a stravování 
Házenkářský festival Lovosice 2020 

Ubytování účastníků je zajištěno v základních školách: 

ZŠ Antonína Baráka, Sady Pionýrů 361/4, Lovosice 
ZŠ Všehrdova, Všehrdova 686/1, Lovosice
SOŠ technická a zahradnická, Osvoboditelů 1/2, Lovosice 
1. ZŠ, Sady Pionýrů 355/2, Lovosice 
 
Školy jsou pro účastníky přístupné od pátku od 14 hodin, kdy začínají na jednotlivých školách 
pracovat denní služby. Školy musí být vyklizené v neděli do 10 hodin (ZŠ Všehrdova, ZŠ Antonína 
Baráka). Ubytovaní na 1. ZŠ Sady Pionýrů vyklízejí třídy dle jejich potřeby.

U vchodu každé školy je obsluha/noční služba. 

Zásady pro ubytované ve škole: 
1. ve všech prostorách školy platí zákaz kouření,
2. do prosto školy se nesmí donášet alkohol, 
3. v prostorách školy jsou zakázány veškeré míčové hry,
4. uddržovat ve všech prostorách školy pořádek, 
5. neničit zařízení školy a tříd (ani jej nepřenášet), 
6. účastníci nesmí zůstat ve škole bez dozoru,
7. po 22 hodině dodržovat noční klid
8. cenné věci je třeba nosit neustále s sebou, 
9. dbát pokynů zaměstnanců školy a turnajové služby ve školách. 

Kontakt na mangera ubytování: Michaela Straková 602949938. 

Každá škola má svoji denní/noční službu a kontakty na vaši obsluhu dostanete při akreditaci. 

Stravování účastníků 

 Adresa centrální školní jídelny: Všehrdova 924/3, Lovosice. 
Veškeré stravování (snídaně, obědy, večeře) jsou vydávány v rámci centrální školní jídelny 
Lovosice. 

Časy výdeje jídel: 

SNÍDANĚ   6:45 – 8:45 
OBĚD   11:00 – 14:00 
VEČEŘE   16:30 – 19:00 

V případě potřeby (nestihnete čas výdeje jídel nebo jiné problémy) prosím toto diskutujte buď s 
managerkou stravování nebo se zaměstnanci přímo v centrální školní jídelně Lovosice! 

Kontakt na managera stravování: Kateřina Ocetníková 724 036 427



Turnajová trička 

Stejně jako každý rok, i letos jsme nabídli účastníkům turnaje i ostatním zájemcům mož-
nost si předem objednat turnajová trička Házenkářského festivalu. Pro týmy, které si trička 
objednaly, jsou tato nachystána v turnajové kanceláři oproti platbě v hotovosti. Prosíme o 
včasné vyzvednutí triček a to v pátek v rámci akreditace týmu! Trička, která byla objednána 
a nebudou v pátek vyzvednuta, budou od soboty uvolněna do přímého prodeje.  

Přímo na místě pak bude probíhat prodej turnajových triček v omezeném množství.

�
Cena turnajového trička: 240 Kč



PARTNER MLADÝCH SPORTOVCÙ

          PARTNEŘI:

Partnerské školy Házenkářského festivalu:

ZŠ Všehrdova
ZŠ A. Baráka
1. ZŠ Lovosice
Střední odborná škola technická a zahradnická
Centrální školní jídelna Lovosice



#
BOJUJEME ZA LOVOSICE!

A ZA NÁŠ KRAJ!

Tentokrát pomáháme společně s vámi Ládíkovi a Rozárce!
Více informací na www.hazenalovosice.cz

Partneři zápasu:Hlavní partneři:

vs.

Sobota 5. září 2020 / 17:45 Zimní stadion

HK FCC Město Lovosice

TJ Sokol Nové Veselí

Lovci 
mají srdce

s.r.o.

Generální partneři:


