
Dlouhodobé soutěže v Orlu 
Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2008 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. 
Zasíláme vám nyní několik základních informací a prosíme o vyplnění přihlášky, pokud má vaše 
jednoty zájem o účast v některé soutěži. Nabídka bude rozšířena o další kategorie ve florbalu – 
junioři, mladší žáci a také o soutěže v malé kopané a stolním tenisu. Konečná podoba soutěží a také 
to, zda skutečně proběhnou bude záviset na počtu přihlášených jednot. 
V této fázi Vás žádáme o zaslání předběžných přihlášek do níže uvedených soutěží do 15. dubna 
2008 na adresu Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: sport@orel.cz. 
Přihlášení zájemci obdrží další informace s podrobnými pokyny a budou mít možnost se závazně 
přihlásit do dané soutěže. 

Ladislav Kotík, generální sekretář Orla o.s.

Nabídka soutěží od podzimu 2008: 

Florbal: 

Orelská florbalová liga starších žáků

Kategorie: 
starší žáci – ročník 1993 a mladší

Základní pravidla:  
Hrací čas: 2 x 15 minut
Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.
Hrací plocha: minimální rozměry 28 x 14 metrů, ohraničená mantinely mezi nimiž a zdí tělocvičny 
musí být minimálně 1 metr volného místa.
Systém: Systém OFL: přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních lig, v nichž se budou 
navzájem utkávat.  Po  skončení  základní  části  postoupí  nejlepší  družstva  z  regionálních  lig  do 
finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL. V kategorii starších žáků se v případě zájmu 
současných finalistů bude hrát zvlášť první liga. 

Startovné a kauce:  
Startovné: 1000 Kč

Vratná kauce: 1500 Kč

Časový harmonogram: 
Říjen 2008 – duben 2009

turnaje 1 měsíčně

mailto:sport@orel.cz


Orelská florbalová liga juniorů

Kategorie: 
junioři – ročník 1989 a mladší

Základní pravidla:  
Hrací čas: 2 x 15 minut
Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.
Hrací plocha: minimální rozměry 28 x 14 metrů, ohraničená mantinely mezi nimiž a zdí tělocvičny 
musí být minimálně 1 metr volného místa.
Systém: Systém OFL: přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních lig, v nichž se budou 
navzájem utkávat.  Po  skončení  základní  části  postoupí  nejlepší  družstva  z  regionálních  lig  do 
finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL. 

Startovné a kauce:  
Startovné: 1000 Kč

Kauce: 1500 Kč

Časový harmonogram: 
Říjen 2008 – duben 2009

turnaje 1 měsíčně

Orelská florbalová liga mladších žáků

Kategorie: 
kategorie mladší žáci – ročník 1995 a mladší

Základní pravidla:  
Hrací čas: 2 x 15 minut
Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.
Hrací plocha: minimální rozměry 28 x 14 metrů, ohraničená mantinely mezi nimiž a zdí tělocvičny 
musí být minimálně 1 metr volného místa.
Systém: Systém OFL: přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních lig, v nichž se budou 
navzájem utkávat.  Po  skončení  základní  části  postoupí  nejlepší  družstva  z  regionálních  lig  do 
finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL. 

Startovné a kauce:  
Startovné: 400 Kč

Vratná kauce: 1000 Kč

Časový harmonogram: 
Říjen 2008 – duben 2009

turnaje 1 měsíčně



Orelská florbalová liga juniorek nebo žákyň

Kategorie: 
Vypsána bude pouze jedna kategorie dle zájmu (v přihlášce uveďte kterou možnost preferujete)

kategorie juniorky – ročník 1989 a mladší nebo

starší žákyně – ročník 1993 a mladší

Základní pravidla:  
Hrací čas: 2 x 15 minut
Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.
Hrací plocha: minimální rozměry 28 x 14 metrů, ohraničená mantinely mezi nimiž a zdí tělocvičny 
musí být minimálně 1 metr volného místa.
Systém: Systém OFL: přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních lig, v nichž se budou 
navzájem utkávat.  Po  skončení  základní  části  postoupí  nejlepší  družstva  z  regionálních  lig  do 
finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL. 

Startovné a kauce:  
Startovné: 400 Kč

Vratná kauce: 1000 Kč

Časový harmonogram: 
Říjen 2008 – duben 2009

turnaje 1 měsíčně

Stolní tenis

Kategorie: 
Starší žáci + žačky

Základní pravidla
− hrají smíšené týmy – 2 muži, 1 žena (3 dvouhry, smíšená čtyřhra, čtyřhra mužů)
− přihlášené týmy by byly rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování
− turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc
− veškerá administrativa by probíhala na internetu v rámci is.orel.cz
− za každou jednotu mohou startovat maximálně 2 družstva
Startovné a kauce:  
Startovné: 100 Kč

Vratná kauce: 400 Kč

Časový harmonogram: 
Říjen 2008 – duben 2009

turnaje 1 měsíčně



Malá kopaná

Kategorie: 
muži

Základní pravidla:  
− hraje se dle pravidel malé kopané 

− 4 hráči v poli +  brankář

− hraje se na venkovních hřištích

− přihlášené týmy by byly rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování

− turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc, model florbalové ligy (tzn. každý tým by např. 
sehrál 2 – 3 utkání na turnaji)

− veškerá administrativa by probíhala na internetu v rámci is.orel.cz

Startovné a kauce:  
Startovné: 200 Kč

Vratná kauce: 400 Kč

Časový harmonogram: 
− začátek – září 2008 (hrálo by se v měsících září – listopad, duben - červen)





Přihláška
odeslat do 15. 4. 2008 na ústřední sekretariát Orla

Jednota ………………………………
Župa ………………………………
Orel jednota ……………………………… má zájem o účast v následující soutěži: 

q Orelská florbalová liga – starší žáci
q Orelská florbalová liga – junioři
q Orelská florbalová liga – mladší žáci
q Orelská florbalová liga juniorek nebo žákyň

q pouze v případě konání soutěže v kategorii juniorek
q pouze v případě konání soutěže v kategorii starších žákyň
q zúčastníme se v případě konání soutěže v kategorii juniorek i starších žákyň (konat 

se bude soutěž pouze v 1 kategorii)
q Liga stolního tenisu, počet družstev: …...............
q Liga malé kopané

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení ……………………………
e – mail ……………………..
telefon ……………………..
Dne ……………… v ……………………..……………………….

Razítko a podpis statutárního zástupce jednoty
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