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Sestry a bratři,  
 
Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách, které 
nás čekají v dohledné době. Dozvíte se podrobnější informace o 
přihlášení na oslavy 100 let Orla v Kroměříži a také o florbalových 
a fotbalových dovednostech. Tento zpravodaj je rozesílán pouze 
elektronicky na nahlášené adresy.  
 
 
 
 
Přehled termínů přihlášek:  
30. května 2009 – přihláška k pořádání Soutěže ve fotbalových 
dovednostech, přihláška k pořádání Soutěže ve florbalových 
dovednostech 
 
 
Ladislav Kotík, generální sekretář

Registrujte se na největší 
akci v novodobé historii 
Orla 
 
Ve středu 6. května se již po 
osmé sešel Organizační výbor 
Slavnosti Orla, která se bude 
konat 20. - 23. srpna v 
Kroměříži. Jedná se o největší 
a programově nejzajímavější 
akci v historii Orla. "Program 
akce je již téměř hotov a teď 
ladíme různé detaily a 
technické požadavky," řekl 
hlavní organizátor Ladislav 
Kotík. "Orelské hudební a 
taneční soubory mají ještě 
stále možnost se přihlásit, aby 
své umění mohly předvést 
během soboty na hlavním 
podiu," dodal Kotík. Na 
webových stránkách 
www.rokorla.cz již funguje 
registrace, která slouží k 
zajištění ubytování a 
přihlášení na sportovní 
aktivity. Registrace je možná i 
pomocí přiloženého 
formuláře. Organizátoři prosí, 
aby se každý, kdo hodlá do 
Kroměříže dorazit, co 
nejdříve přihlásil. Pozdější 
změny jsou možné. 

http://www.rokorla.cz/
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Přihláška na Slavnosti Orla v Kroměříži 

Přihlásit se je možné pomocí následujícího formuláře nebo na webu www.rokorla.cz – odkaz registrace. Registrujte se zavčas, protože počet míst je omezen.  

 

Jméno: Příjmení Adresa Email Rok narození Členské číslo Orla Balíček Ubytování Cena 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ubytovací možnosti na Slavnostech Orla 20. – 22. 8. 

(cena za ubytování a stravování) 
Varianty: A. Čtvrtek (večeře) – Neděle (snídaně) • 

B. Pátek (večeře) – Neděle (snídaně) • 
C. Sobota (oběd) – Neděle (snídaně) 

Člen Orla  Nečlen Orla  
Rodiny (4 
lůžkový 
pokoj) 

Pokoj Spacák  Pokoj  Spacák   

A: 900 Kč  550 Kč  1000 Kč  650 Kč  
bude 
upřesněno  

B: 600 Kč  450 Kč  700 Kč  550 Kč  
bude 
upřesněno  

C:  320 Kč  200 Kč  400 Kč  250 Kč  
bude 
upřesněno  

http://www.rokorla.cz/


 

 

Soutěž ve fotbalových dovednostech 2009  

 

Sestry a bratři,  

i v letošním roce uspořádá Orel Soutěž ve fotbalových dovednostech, která vyvrcholí v předvečer svátku 

svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě 4. července. Chtěli bychom vás touto cestou vyzvat k uspořádání 

základních kol této soutěže. Pravidla jsou stejná jako v letech minulých a najdete je na  http://gol.orel.cz 

 

Podmínky pořádání:  

 

Termín pořádání:   do konce června 2009  

Finanční podmínky:  ústředí Orla poskytne dotaci na případný pronájem sportovišť a nákup  

   míčů  

Materiální vybavení:   ústředí Orla poskytne plakáty, manuál, kartičky a diplomy pro   

   základní kola 

Kategorie:     

1. kluci narození 1995 – 1998 

2. pro kluky narozené v roce 1999 a mladší.  

3. děvčata 1995 a mladší 

Pravidla:  

1. soutěž sestává ze 7 disciplín 

2. přesná pravidla na http://gol.orel.cz 

3. v letošním roce proběhne na Velehradě i soutěž družstev. Ty budou tvořit hráči z jednotlivých 

kvalifikačních kol. 

4. z každého kvalifikačního kola postoupí max. tři hráči 

5. další až tři hráči se mohou zúčastnit baráže, která se bude konat před hlavní soutěží (tj. 4.7. 

v dopoledních hodinách) 

6. před hlavní soutěží, tj. 4.7. v dopoledních hodinách, bude probíhat kvalifikační kolo, ve kterém si 

budou moci všichni příchozí vyzkoušet fotbalové dovednosti. Nejlepší hráči budou mít šanci se 

dostat do hlavní soutěže. 

7. baráž i kvalifikační kolo budou probíhat zároveň. Účastníci baráže budou hodnoceni zvlášť a budou 

také zvýhodněni. 

Harmonogram pořádání:  

do konce května 2009  – přihlášky k pořádání soutěže – zaslat na ústřední sekretariát Orla 

do konce června 2009  – možnost pořádat kvalifikační kola 

4. července 2009 – finále soutěže na Velehradě, účast přislíbili fotbalové osobnosti v čele s Antonínem 

Panenkou 

 

Přihláška na další straně 

 

 

 

 

Přihláška 

Odeslat na Orel, ústřední sekretariát, Pellicova 2c, Brno 

fax 543 255 882, email: ustredi@orel.cz 

http://gol.orel.cz/


 

 

 

 

Orel jednota ................................................... se přihlašuje k pořádání základního kola soutěže ve 

fotbalových dovednostech 2009  

 

Akce proběhne:  

 

 

datum a hodina:  

 

 

místo konání:  

 

 

razítko a podpis statutárního zástupce jednoty 

 

 

 



 

 

Soutěž ve florbalových dovednostech 2009  

 

Sestry a bratři,  

v letošním roce poprvé uspořádáme Soutěž ve florbalových dovednostech, která vyvrcholí v rámci Slavností 

Orla 22. srpna v Kroměříži. Pravidla jsou podobná jako u soutěže ve florbalových dovednostech a najdete je 

na http://gol.orel.cz 

 

Podmínky pořádání:  

 

Termín pořádání:   do konce června 2009  

Materiální vybavení:   ústředí Orla poskytne manuál, kartičky a diplomy pro základní kola, 

k zapůjčení budou také „hašci“ – brankáři  

Kategorie:     

4. kluci narození 1995 – 1998 

5. pro kluky narozené v roce 1999 a mladší.  

6. děvčata 1995 a mladší 

Pravidla:  

8. soutěž sestává ze 7 disciplín 

9. přesná pravidla na http://gol.orel.cz 

10. v letošním roce proběhne na Velehradě i soutěž družstev. Ty budou tvořit hráči z jednotlivých 

kvalifikačních kol. 

11. z každého kvalifikačního kola postoupí max. tři hráči 

Harmonogram pořádání:  

do konce května 2009  – přihlášky k pořádání soutěže – zaslat na ústřední sekretariát Orla 

do konce června 2009  – možnost pořádat kvalifikační kola 

22. srpna 2009 – finále soutěže v Kroměříži, účast přislíbili fotbalové osobnosti v čele s Antonínem 

Panenkou 

 

 

Přihláška na další straně 

  

http://gol.orel.cz/


 

 

 

Přihláška 

Odeslat na Orel, ústřední sekretariát, Pellicova 2c, Brno 

fax 543 255 882, email: ustredi@orel.cz 

 

 

Orel jednota ................................................... se přihlašuje k pořádání základního kola soutěže ve 

florbalových dovednostech 2009  

 

Akce proběhne:  

 

 

datum a hodina:  

 

 

místo konání:  

 

 

razítko a podpis statutárního zástupce jednoty 

 

 

 



 

 

SOUTĚŽ VE FLORBALOVÝCH DOVEDNOSTECH 
 

1. ČLUNKOVÝ BĚH 

- hráč startuje na startovní čáře – stojí 

- běží podle nákresu s míčkem u florbalky 

- startovní a cílové mety jsou od sebe 8 metrů 

- čas se měří na setiny sekundy (př. 20,09) 

- 1 pokus – 1 kolo všech účastníků 

- pomůcky: 2 kužely (výška 30 cm), 4 mety, stopky, pásmo, 2 florbalky  

  (1 napravo, 1 nalevo), florbalový míček 

- rozhodčí 

 

2. ZRUČNOST S MÍČKEM – OSMIČKY 

- hráč stojí na místě, stoj rozkročný 

- provádí proplétání míčku kolem nohou, takže musí vytvořit osmičku (podle      

  nákresu) 

- osmičky provádí po dobu 1 minuty 

- 1 osmička = 10 bodů, započítávají se dokončené osmičky, tj. za správné se          

   považuje dokončení osmičky v místě počátku 

7. pomůcky: 2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo), florbalový míček, stopky 

8. rozhodčí 

 

 

 
3. SLALOM S MÍČKEM NA RYCHLOST 

- hráč startuje na startovní čáře – stojí  

- běží podle nákresu 

- mety (kužely) jsou vzdáleny 2 metry, včetně startovací a cílové čáry 

- čas se měří na setiny sekundy (př. 20,09) 

- 1 pokus, soutěžící musí oběhnout s míčkem u florbalky všech 6 kuželů, u      

  posledního kuželu se otočí a běží slalom do cíle (resp. startovací čáry) 

- pomůcky: 6 kuželů (výška 30 cm), stopky, pásmo, 2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo),   



 

 

       1 florbalový míček 

      - rozhodčí 

 

4. STŘELBA NA PŘESNOST 

- hráč stojí na startovní čáře 

- vše podle nákresu, počítají se úspěšné pokusy 

- 10 pokusů, na každý z  5 otvorů má 2 pokusy 

- za platně vstřelenou branku se počítá, pokud míček projde skrz otvor „Haška“ do  

  branky 

- minimální vzdálenost hráče od branky jsou 3 metry (hráč nesmí při pokusu nohou  

   překročit vyznačenou čáru) 

- správně vstřelená branka = 100 bodů 

12. pomůcky: pásmo, 2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo), 10 florbalových míčků, florbalo- 

vá branka, umělý brankář s 5 otvory 

13. rozhodčí 

     

 

 

5. ROZEHRÁNÍ VOLNÉHO ÚDERU PŘES PŘEKÁŽKU 

- hráč stojí na startovní čáře 

- vše podle nákresu, počítají se úspěšné pokusy 

- hráč má 5 pokusů 

- za platně provedený úder se považuje přestřelení překážky a to příklepem nebo       

  golfovým úderem s nápřahem (maximálně do pasu) 

- za neplatný pokus se považuje pokud je míček při pokusu tažen nebo zvedán nebo  

  je-li nápřah hráče při pokusu nad pás, či je střela nasměrována mimo prostor pro    

  přestřelení, tedy mimo překážku (lavičku) 

- vzdálenost hráče pro rozehrání volného úderu je od překážky 1 m a menší (školní  

  lavičky) 

- 1 správně provedený volný úder = 10 bodů  

- pomůcky: pásmo, 2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo), 5 florbalový míčků, školní  

        lavička  

- rozhodčí 



 

 

 

6. STŘELBA NA BRANKU BEKHENDEM  

- hráč stojí před vyznačenou čárou 

- vzdálenost hráče od brankové čáry je 11 m. 

- vše podle nákresu, počítají se úspěšné pokusy 

- hráč má 5 pokusů 

- za platný pokus se počítá, pokud míček přejde celým objemem zepředu brankovou  

  čáru 

- za neplatně vstřelenou branku se považuje, pokud je míček hraný forhendem,  

  s nápřahem nad pás, či při pokusu nohou překročí vyznačenou čáru 

- 1 správně vstřelená branka = 10 bodů 

- pomůcky: pásmo, 2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo), 5 florbalový míčků, branka 

- rozhodčí 

 

7. NÁJEZDY NA UMĚLÉHO BRANKÁŘE („Haška“) 

- hráč startuje na půlící čáře hrací plochy hřiště 

- při nájezdu musí mít hráč míček neustále v pohybu vpřed, počet úderů není omezen 

- jakmile zasáhne „Haška“ míček, hráč provádějící nájezd se nesmí znovu dotknout míčku během 

daného pokusu 

- za platně vstřelenou branku se počítá, pokud míček projde skrz otvor „Haška“ do branky 

- lze z 5 pokusů použít na vstřelení branky vždy i ten samý otvor, či jinší 

- hráč má 5 pokusů (nájezdů), čas celkem na všechny pokusy 90 sekund  

- 1 branka = 10 bodů 

- pomůcky:  2 florbalky (1 napravo, 1 nalevo), 5 florbalových míčků, branka 

- rozhodčí 


