
Turnaj mužžžžů  
O pohár města Litovle 

 

sobota 24. srpna 
 

54. ročník tradičního  
turnaje mužů 

 

 

 
• jeden z nejstarších turnajů na Moravě 
• hraje se od roku 1960 bez přerušení 
• tradičně výborně obsazený turnaj 
• hraje 5 týmů každý s každým 
• mezinárodní účast 

 

Přihlášky: 
• http://hazena.tatranlitovel.cz 
• hazena@tatranlitovel.cz 

 
Partner turnaje: Město Litovel 
 

 
 

 

                

Turnaj ml. dorostu 
Papcel Cup 2013 

 

neděle 25. srpna 
 

12. ročník přípravného turnaje 
mladších dorostenců 

 

 
 

 
• hraje 5 týmů každý s každým 

 

Přihlášky: 
• http://hazena.tatranlitovel.cz 
• hazena@tatranlitovel.cz 

 
Partner turnaje: Papcel Litovel 

 

 

Tatran Litovel – oddíl házené 
Náměstí Přemysla Otakara 770 

Litovel, 784 01 
 

web: http://hazena.tatranlitovel.cz 
email: hazena@tatranlitovel.cz 
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24. – 26. května: 

Litovel MINI CUP 2013 
 

1. nebo 8. června: 
Sobáčov handball Beach Open 2013 

 

15. června: 
Turnaj Starých Gard - Memoriál J. Dohnálka 

 

24. srpna: 

Turnaj mužů O pohár města Litovle 
 

25. srpna: 
Turnaj ml. dorostu Papcel Cup 2013 

 
 

 

      



Litovel Litovel Litovel Litovel     

MINI CMINI CMINI CMINI Cupupupup 2013 2013 2013 2013    
    

24. – 26. května 
 

1. ročník mezinárodního turnaje 
miniházené 4+1 

 
 
 
 
 
 
 
 

• mladší miniházená (2004 a mladší) 
• starší miniházená (2002-2003) 

 

2 hřiště, v každé kategorii 12 týmů 
 

Doprovodný program: 
• diskotéka 
• utkání dětských hvězd a trenérů 
• večerní posezení 
• krytý bazén 
• plážový volejbal 
• bowling 
• tenisové kurty 
• býlety,... 

 

Přihlášky: 
• http://hazena.tatranlitovel.cz 
• hazena@tatranlitovel.cz 
 

Partner turnaje: Bartoň & Partner s.r.o. 

Sobáčov handball 
Beach Open 2013 

 

1. nebo 8. června  
 

MISMISMISMISTROVSTVÍ HANÉTROVSTVÍ HANÉTROVSTVÍ HANÉTROVSTVÍ HANÉ v v v v    plážové házenéplážové házenéplážové házenéplážové házené    
 

 
 

Beach Aréna u Sobáčovského rybníka 
Sobáčov u Litovle 

 
• krásný přírodní areál 
• bohaté občestvení - pivo, udírna,  

ryby, pečené makrely,... 
• bečerní zábava 

 
Pořádá:  

Stalagmit a Přátelé sobáčovského 
rybníka 

 
Přihlášky: 

• http://www.sobacov.cz 
• beachhandball@sobacov.cz 

Turnaj Starých Gard 

Memoriál J. Dohnálka 
 

sobota 15. června 
 

27. ročník turnaje veteránů 
 

 
 

• tradiční letní házenkářské klání 
• setkání, posezení, zábava 
• bohaté občerstvení 
• litovelské pivo 
• pečené makrely 
• udírna,... 

 
 
 
 
 
Přihlášky: 

• http://hazena.tatranlitovel.cz 
• hazena@tatranlitovel.cz 

 


