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POŘADATEL TURNAJE: 
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TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE: 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 

ročník 2014 a mladší 

 

Počet družstev: 6 

Ředitel turnaje: Josef Hambálek, tel.: 603 219 792 

(hambalek2@seznam.cz) 

Hlavní organizátor turnaje: Lukáš Levý, tel.: 732 778 103 

(lukas.levy@volny.cz) 
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POČET HRÁČŮ 

• maximální počet hráčů je 12 + 2, minimální počet hráčů je 6+1 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

• hraje se dle platných pravidel ČSLH 

• mini hokej 3 + 1, střídání po minutě, na plochách A/B/C, prostor pro 

střídání je mezi starou a novou modrou čárou 

• systém „každý s každým“, všechny týmy tedy odehrají 5 utkání 2 x 20 

minut 

• faul – trestné střílení, provedené faulovaným hráčem na závěr dané třetiny 

• po obdržené brance se nevhazuje, ale hned rozehrává 

URČENÍ POŘADÍ 

• bodování: každá polovina je hodnocena jako samostatné utkání. Vítězství 

v polovině 2 body, remíza v polovině 1 bod, porážka v polovině 0 bodů. O 

celkovém pořadí je rozhodnuto v následném pořadí: 

• celkový počet získaných bodů 

• vzájemné utkání 

• celkový brankový rozdíl 

• vyšší počet vstřelených branek 

• nižší počet obdržených branek 

• los 

PROTESTY 

• nejsou přijímány, turnaj je organizován pro radost ze sportu a ne pro 

vzájemné dohady 

ROZHODČÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 

• pořadatel zajistí rozhodčí s platnou licencí a zdravotní službu 

OSTATNÍ 

• turnaj má záměrně nejnižší ranking „B“ a je organizován pro děti nižší 

výkonnostní úrovně. V případě účasti úspěšných týmů je to šance pro 

zařazení nejslabších dětí, které běžně tolik prostoru nedostávají. 

Žádáme o respektování tohoto přístupu. Cílem je odehrání maxima 

vyrovnaných utkání a ne výsledky např. o dvacet gólů. 

• pro všechny děti jsou připraveny medaile, pro první tři týmy poháry 

• STARTOVNÉ: 2000 Kč (celkovou částku uhradit do 28. 2. 2022 na účet: 

195124045/0300, identifikace zprávou pro příjemce např. turnaj 2014 HC 



Hrouzek). Doklad o zaplacení bude každému mužstvu vystaven na začátku 

turnaje 

• světlé a tmavé dresy; pokud se týmy nedohodnou jinak, družstvo vedené 

v rozpise zápasů jako první hraje ve světlých dresech 

• vedení družstva odpovídá za to, že všichni hráči mají platné zdravotní 

prohlídky, doklad totožnosti (registrace, cestovní pas….), kartičku 

pojištěnce a splňují platná hygienická nařízení 

• vedení družstva odpovídá za slušné chování celé jejich „výpravy“ 

(sportovní duch, pořádek, slušnost) ve všech prostorách ZS 

• stravování není zabezpečeno, je možnost využít bufet v prostorách ZS 

• z důvodu zabezpečení bezproblémového parkování žádáme o nahlášení 

příjezdu autobusem hlavnímu organizátorovi  

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE 

ČAS PLOCHA A 

„pod časomírou“ 

PLOCHA B 

„střední pásmo“ 

PLOCHA C 

„u vchodu“ 

11:30- 

12:15 

1-2 3-4 5-6 

12:25- 

13:10 

1-4 5-2 3-6 

13:20- 

14:05 

3-2 1-6 5-4 

14:10- 

14:25 

ÚPRAVA PLOCHY 

14:30- 

15:15 

3-5  2-4 

15:25- 

16:10 

1-5  2-6 

16:20- 

17:05 

1-3  4-6 

17:15 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 

 

 

 


