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Dlouhodobé soutěže v ORLU 

PING PONG    -  MALÁ KOPANÁ     -   NOHEJBAL 

Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. 

Zasíláme vám nyní několik základních informací a prosíme o vyplnění přihlášky, pokud má vaše 

jednota zájem o účast v některé ze soutěží. Nabídka bude rozšířena o soutěže ve stolním tenise, 

malé kopané a nohejbalu. 

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. října 

2009 na adresu Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: sport@orel.cz.  

Přihlášení zájemci obdrží další informace s podrobnými pokyny.  

Soutěže jsou určeny nejen pro ty, kteří se sportu věnují již nyní soutěžně, ale i pro všechny, kteří 

nemají možná odvahu se do nějaké soutěže pustit. Vyzýváme všechny jednoty, aby umožnili 

pravidelně sportovat jak talentovaným, tak i méně talentovaným sportovcům, pro které budou tyto 

dlouhodobé soutěže organizovány. Nenechte si proto tuto informaci pro sebe a předejte ji svým 

členům.  

Ladislav Kotík, generální sekretář Orla o.s. 
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PING PONG (stolní tenis) 

Název soutěže: OPL 

Kategorie: Bez omezení věku 

1. Základní pravidla: 

1. v týmu hrají bez omezení věku 3 hráči (libovolného pohlaví) – hraje se 6 dvouher a čtyřhra) 

2. přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování 

3. turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc (víkendy) 

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

5. za každou jednotu může startovat i více družstev 

 

Startovné a kauce:   

Startovné: 100 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

2. Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 15. října 2009 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Hrací systém:  

Hrálo by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen. 
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MALÁ KOPANÁ 

Kategorie: Muži (doporučený věk 15 let) 

Název soutěže: OLMaK 

Základní pravidla:   

 hraje se dle pravidel malé kopané  

 4 hráči v poli + brankář 

 hraje se ve sportovních halách a tělocvičnách, minimální velikost hřiště 15 x 25 m 

 přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování 

 turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc, model florbalové ligy (každý tým by např. sehrál 2 

– 3 utkání na turnaji a uspořádal 1 turnaj) 

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

Startovné a kauce:   

Startovné: 200 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

3. Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 15. října 2009 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Zimní část  - hrála by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen 

Soutěž by pokračovala letní částí s možností přihlášení i pro další týmy (hrálo by se na 

venkovních hřištích). Účast v letní části není podmíněna účastí v zimní části a naopak zimní část 

není podmíněna účastí v letní části. 
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NOHEJBAL 

Kategorie: Muži (doporučený věk 15 let) 

Název soutěže:  ONL 

Základní pravidla:   

 hraje se dle pravidel nohejbalu, hřiště o velikosti 9 X 18 m a výběh 3 m 

 hrají 3 hráči v poli  

 hraje se ve sportovních halách a tělocvičnách 

 přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování, př. 

by cestovali i na větší vzdálenost 

 turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc 

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

 za každou jednotu může startovat i více družstev 

Startovné a kauce:   

Startovné: 200 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 15. října 2009 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Zimní část  - hrála  by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen 

 

Soutěž by pokračovala letní částí s možností se přihlásit i dalším týmům (hrálo by se na 

venkovních hřištích). Účast v letní části není podmíněna účastí v zimní části a naopak zimní část 

není podmíněna účastí v letní části.

mailto:sport@orel.cz


    ZPRAVODAJ 2009/8 
 

 

Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244, www.RokOrla.cz, www.Orel.cz 

Mediální partneři roku Orla:  

       

 

 

 

Přihláška 

odeslat do 15.10. 2009 na ústřední sekretariát Orla 

Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: sport@orel.cz 

 

Jednota ……………………………………………………….. 

Župa …………………………………………….. 

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

 

 Orelská pingpongová liga (OPL), počet družstev: …................. 

 Orelská liga malé kopané (OLMaK) 

 Orelská nohejbalová liga (ONL), počet družstev: …................. 

 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení ……………………………………… 

e – mail ………………………………………………….. 

telefon …………………………… 

Dne ……………… v …………………………….. 
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Razítko a podpis statutárního zástupce jednoty 


