LIBEREC HANDBALL
ve spolupráci s generálním partnerem

Město Liberec
pořádají
19. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII

MEGAMINI LIBEREC 2019

LIBEREC, 21. – 23. ČERVNA 2019

TURNAJOVÝ BULLETIN
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Vážení účastníci MegaMini Liberec 2019
Jsme velice rádi, že Vás po roce opět můžeme přivítat v našem městě pod Ještědem při příležitosti již
devatenáctého ročníku tradičního turnaje házené nejmladší kategorie – MegaMini Liberec 2019.
V letošním ročníku se do Liberce sjede 28 družstev z České republiky a Německa. Věříme, že každé družstvo
přispěje k dobré atmosféře a sportovní kvalitě turnaje. Kromě sportovních zážitků jsme pro Vás tradičně
připravili doprovodný program přímo v areálu turnaje, samozřejmě můžete navštívit i bohaté možnosti
v celém městě - jedno z nejlepších zábavních center v České republice - Centrum Babylon se svým
Aquaparkem, IQ parkem a Lunaparkem, dále Plavecký bazén, Dinopark, ZOO, ...
Pro trenéry a další dospělý doprovod je v areálu ZŠ Dobiášova připraven společenský večer s rautem
v pátek 21. června 2019 cca od 20:30 hodin. Budeme rádi, pokud se všichni zúčastní a pobaví! Během celé
soboty bude pro děti připravena obří nafukovací skluzavka a malování na obličej. Večer budeme společně
opékat buřty u táboráku, budete moci shlédnout vystoupení bubenického souboru Aries a zlatým hřebem
večera bude ohnivá show.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům turnaje za jejich podporu a pomoc při organizaci tak velké
sportovní akce!
Věříme, že celý tým organizátorů letošního ročníku pro Vás přichystá příjemnou sportovní, ale i
společenskou náladu a že si z Liberce odvezete spoustu zážitků!
Tým organizátorů

Sportovní klub Liberec Handball
Liberecká házená má dlouhou tradici, avšak náš klub je velmi mladý, vznikl v roce 2004. Zázemí máme
v moderním sportovním areálu na ZŠ Dobiášova, kde je k dispozici sportovní hala, hřiště s umělými
povrchy, atletický ovál, posilovna, rehabilitační centrum a další.
V současné době máme obsazeny všechny věkové kategorie a družstva startují v oblastních soutěžích i
celorepublikových ligách. Členská základna klubu čítá zhruba 160 členů hráčů a funkcionářů.
Velký důraz je kladen na práci s mládeží, letos proběhl již 15. ročník Libereckých školních lig miniházené,
kterého se zúčastnilo 12 libereckých škol. Ve všech žákovských soutěžích klub reprezentují dvě družstva,
základna dětí je tak velmi rozsáhlá. Činnost našeho klubu je podporována Statutárním městem Liberec a
Libereckým krajem, dále pak sponzory a partnery a velký dík patří vedení ZŠ Dobiášova, na jejíž půdě má
klub výborné zázemí.
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Důležité kontakty turnaje MegaMini Liberec 2019
Vedení turnaje:

Dan Vrba

602 375 575

Matěj Ploch

724 301 017

Hlavní pořadatel:

Zdeněk Kamaryt

732 052 210

Hlavní rozhodčí:

Pavel Blanar

734 824 288

Akreditace družstev:

Ondřej Harbich

775 412 826

Jury turnaje:

Dan Vrba
Matěj Ploch
Zdeněk Kamaryt
Pavel Blanar

Program turnaje MegaMini Liberec 2019
Čtvrtek 20. června 2019
12:00 – večer

Příjezd družstev a ubytování na SOŠ Jablonecká

18:00 - ???

Posezení v areálu turnaje

Pátek 21. června 2019 – 1. hrací den turnaje
8:00 – 11:00

Příjezd týmů, ubytování na SOŠ Jablonecká, od 15:00 na ZŠ Dobiášova

8:00 – 14:00

Akreditace družstev v kanceláři turnaje

9:30 – 19:00

Utkání základních skupin dle rozpisu

20:30 - ???

Společenský večer pro dospělý doprovod s rautem

Sobota 22. června 2019 – 2. hrací den turnaje
9:30 – 18:30

Utkání základní a nadstavbové části

Během dne

Obří nafukovací skluzavka, malování na obličej a airbrush

19:30 - ???

Společný večer pro děti i dospělé – opékání buřtů, diskotéka

21:00

Vystoupení bubenického souboru ARIES

21:30

Fireshow Tortus de Ignis

22:00

Odvoz družstev ubytovaných na SOŠ Jablonecká autobusem od areálu turnaje

Neděle 23. června 2019 – 3. hrací den turnaje
9:30 – 13:00

Utkání o umístění dle rozpisu.

10:00 – 12:00

Turnaj 4+1 na hřišti č. 2

13:00 – 13:20

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků a ukončení turnaje

Prosíme družstva, aby odjezd naplánovala až po skončení vyhlášení výsledů turnaje. Děkujeme.
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Ubytování
ZŠ Dobiášova - MHD z terminálu Fugnerova č. 12 (směr Zelené údolí). Zastávka Dobiášova.
SOŠ Jablonecká - MHD z terminálu Fugnerova busem č. 22 (směr Kunratice) a 25 (směr
Broumovská), nebo tram č. 5 a 11 (směr Vratislavice n. Nisou, Jablonec n. N.). Zastávka U Lomu.
Ceny ubytování:

Třída:
Úklid:
Lůžko:
Kauce:

70,-Kč/osoba/noc
200,-Kč za družstvo
290,-Kč/osoba/noc
2000,- Kč za družstvo

Doprava z/na SOŠ Jablonecká
V pátek a v sobotu odveze účastníky autobus z areálu SOŠ Jablonecká do areálu turnaje ZŠ
Dobiášova. Odjezd v 8:30 hodin.
V sobotu po skončení doprovodného programu zajištěn odvoz autobusem zpět na SOŠ Jablonecká.
(V pátek večer a v neděli ráno odvoz není zajištěn)
Stravování:
V místě ubytování; obědy pouze na ZŠ Dobiášova (pití v ceně jídel)
Časy vydávání jídel: Snídaně
Oběd PÁ
Oběd SO,NE
Večeře
Ceny stravování:
Snídaně:
Oběd:
Večeře:
Balíček na cestu:

7:30 až 9:00
13:30 až 15:00
11:00 až 14:00
17:30 až 20:00
45,-Kč
75,-Kč
70,-Kč
60,-Kč

Občerstvení
Po celou dobu konání (od rána až do noci ) v areálu ZŠ Dobiášova v turnajovém stánku.
Turnajová trika
V prodeji v kanceláři turnaje (pátek) a v turnajovém stánku (sobota a neděle), cena 250,-Kč.
Doprovodný program
Pátek – společný večer s rautem pro dospělé
Sobota – obří nafukovací skluzavka, malování na obličej a Air brush, večer opékání buřtů,
vystoupení bubeníků ARIES a Fireshow Tortus de Ignis.
Zároveň můžete navštívit Centrum Babylon, Plavecký bazén, Dinopark, Zoologickou zahradu, …
Rozhodčí
 Na turnaj jsou delegovaní rozhodčí ve spolupráci s Komisí rozhodčích Libereckého svazu
házené. Důraz je kladen na zaškolování mladých rozhodčích.
Vyhlášení vítězů a ceny


Družstva na prvních třech místech obdrží poháry a medaile.
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Pravidla












Hraje se dle platných pravidel házené a hracího řádu.
Družstvo může mít v soupisce uvedeno maximálně 16 hráčů/zápas a vedoucího.
Hrací doba utkání základních skupin je 2 x 8 minut, v nadstavbové části 2 x 10 minut.
Vyloučení ve všech utkáních je na 1 minutu.
Time-out si může družstvo vzít jeden za celý zápas (v utkání o umístění jeden za poločas).
V případě nedostavení se k odehrání utkání do 10 minut dle rozpisu je výsledek kontumován
v neprospěch družstva, které se nedostavilo k utkání 0:5.
V případě shodnosti dresů je družstvo uvedené na druhém místě povinno změnit barvu.
Všechna utkání se hrají výhradně s míči, které dává k dispozici pořadatel.
Všechna porušení pravidel neuvedená v pravidlech házené IHF nebo v tomto bulletinu
budou řešena Jury turnaje.
Při 7 m hodu ani při vyloučení se nezastavuje čas. (při utkání o 1. a 3. místo toto neplatí)
Při porušení následujících pravidel budou pořadatelem uplatněny následující sankce:
o 8:6 Hrubé nesportovní chování hráče nebo funkcionáře družstva na hrací ploše nebo
mimo ní – provinivší se hráč nebo funkcionář nesmí nastoupit v jednom
(následujícím) utkání.
o 16:9 Násilnost hráče nebo funkcionáře během hrací doby na hrací ploše nebo mimo
ní - provinivší se hráč nebo funkcionář nesmí nastoupit do konce turnaje.
o V případě porušení sankcí budou družstvu tato utkání kontumovaná ve prospěch
soupeře výsledkem 0:5.

Postupový klíč
 Jako postupový klíč z kvalifikačních skupin do nadstavbové části rozhoduje první použité
kritérium z následujících:
1. Větší počet získaných bodů ve skupině
2. Větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních
3. Větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
4. Větší počet vstřelených branek ve vzájemném utkání
5. Větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
6. Větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
7. Los
 V případě nerozhodného výsledku vyřazovacích utkání, finálového utkání a utkání o
konečné umístění se utkání rozhodne střílením 7 - mi metrových hodů.
7 - mi metrové hody






Vedoucí družstva určí 3 různé hráče, kteří budou střílet střídavě se soupeřem.
7-mi metrových hodů se nesmí účastnit hráč, kterému po konci utkání nevypršel trest.
Rozhodčí losem určí, které družstvo bude začínat.
Vítězem se stává družstvo, které po 3 hodech vstřelí více branek.
V případě dosažení stejného počtu branek střelba pokračuje jedním hodem na každé straně
až do rozhodnutí. Jako první začíná družstvo, které při prvních 3 kolech skončilo.
 Další hody mohou provádět hráči oprávnění k střelbě.

5

Hrací systém
Hrací systém turnaje garantuje odehrání minimálně 10 zápasů za celý turnaj. Utkání základních
skupin se hrají 2 x 8 minut, utkání nadstavbové části se hrají 2 x 10 minut.
Základní skupiny
28 družstev je rozlosováno do 4 základních skupin, kde se hraje systémem každý s každým. Každé
družstvo zde sehraje 6 utkání. Podle umístění družstva postupují do nadstavbové části.
Nadstavbová část 1. – 16. místo
Družstva umístěná v základních skupinách na 1. až 4. místě postupují podle klíče do dvou
nadstavbových skupin E a F, kde se utkají systémem každý s každým. Započítávají se dosažené
výsledky mezi soupeři ze stejné základní skupiny.
Družstva umístěná na 1. a 2. místě ve skupinách „E“ a „F“ postupují do semifinále. Vítězové
semifinále postupují do finále o 1. místo. Poražení ze semifinále hrají o 3. místo.
Družstva umístěná na 3. až 8. místě skupin „E“ a „F“ hrají o celkové umístění v turnaji, tedy o 5., 7.,
9., 11., 13. a 15. místo.
Nadstavbová část 17. – 28. místo
Družstva, která se umístí na 5. až 7. místě v základních skupinách se utkají ve 2 skupinách („G“ a
„H“) po 6 družstvech. Ve skupinách nadstavbové části se hraje systémem každý s každým a utkání
soupeřů ze základních skupin se započítávají. V těchto skupinách se utkají družstva systémem
každý s každým. Podle umístění ve skupině „G“ a „H“ hrají družstva o celkové umístění v turnaji,
tedy o 17. až 28. místo (1. ze skupiny „G“ s prvním ze skupiny „H“ atd.).

6

Děkujeme partnerům a sponzorům turnaje:
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