
1.ROČNÍK ŠIPKA CUP 

PROPOZICE TURNAJE pro roč. 2012 

 

Datum konání turnaje: Sobota 29.8. 2020 

Místo konání: Merkur Ice Arena, Škroupova 2625/4, 251 01 Říčany.  

Účastníci turnaje: Oddíly mládeže ročník 2012 a mladší 

Kontaktní osoba: Josef Slanec 774343665 

Ceny: Týmy umístěné na první třech místech obdrží poháry a medaile, ostatní týmy turnaje diplom, 
dále budou oceněni nejlepší hráč a brankář turnaje. 

 

                                                     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ TURNAJE 

Všechna utkání se hrají podle soutěžního řádu ledního hokeje a platných Pravidel ledního hokeje, 
včetně odlišností upravených v propozicích tohoto turnaje. Turnaje se zúčastní 8 družstev mládeže 
ročník 2012 a mladší. Hraje se systémem ve dvou skupinách A, B po 4 týmech, kde se utká každý s 
každým. Po odehrání základních skupin bude následovat pro týmy na prvním až čtvrtém místě play 
off (čtvrtfilále na jeden zápas), poté zápasy o umístění. Poražení čtvrtfinalisté odehrají 5 utkání, 
vítězové čtvrtfinále 6 utkání. Každý tým tak odehraje minimálně 5 zápasů na turnaji. Vše bude 
probíhat, dle přiloženého časového rozpisu turnaje. Hrací doba je stanovena pro všechna utkání na 1 
x 18 minut hrubého času. Každý tým bude mít dvě sady dresů (světlé, tmavé). Mezi jednotlivými 
utkáními je přestávka max. 3 minuty (není počítána úprava ledové plochy). Úprava ledové plochy se 
provádí po dvou odehraných utkáních. Není čekací doba. Žádáme všechny týmy, aby řádně 
dodržovaly stanovené časy pro jednotlivá utkání, aby nevzniklo zdržení. Utkání lze začít s minimálním 
počtem 6 hráčů a brankářem. Počet hráčů je 3 hráči a brankář na začátku každého utkání. Střídá se 
hokejovým způsobem, avšak provádí se letmá střídání po 60 sekundách, které určí zvukový signál 
nebo rozhodčí (viz. pravila minihokeje). Po vstřelení branky se neprovádí vhazování. Hraje se 
bezkontaktní hokej, za porušení pravidel (faul) se místo menšího trestu nařizuje trestné střílení, které 
provede faulovaný hráč. Hráč, který se dopustí v utkání přestupku, za který by byl uložen větší trest 
dle pravidla č. 105 nebo č. 110 bude ihned vyloučen z utkání s okamžitou platností a za tento 
přestupek bude neprovinivšímu se družstvu nařízeno provádět 3 x trestné střílení (bez oslabení), 
které musí provést pouze 1x hráč, který byl faulován (ostatní 2 TS provede libovolně určený hráč 
trenérem družstva). Protesty k utkání se podávají pouze písemně pořadateli turnaje neprodleně po 
utkání a to s vratnou částkou za projednání při schválení protestu 500,- Kč. Jeho rozhodnutí je 
neměnné a konečné.  

Pokud mají po skončení základních skupin dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhodují o 
jejich pořadí v tabulce, následující kritéria a to v uvedeném pořadí:  

1. větší počet bodů získaný ve vzájemných utkání  

2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání  

3. větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních  

4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání  



5. větší počet vstřelených branek ze všech utkání  

6. los Všechna utkání se počítají tak, že v případě nerozhodného stavu, každý tým získá po 1      
bodě, v případě vítězství 3 body a v případě prohry 0 bodů.  

Startovné na turnaji činí 6000,- Kč. Účastníci zašlou 50% zálohu (tzn. 3000,- Kč) do 15. 8. 2020 na účet 
1351135163/0800 (do poznámky uvést název týmu) a doplatek složí namístě v den konání turnaje do 
rukou pořadatele turnaje. Startovné zahrnuje pronájem ledové, rozhodčí, časomíru, šatny, sprchy, a 
drobné občerstvení.  

Akce není pořadateli nijak pojištěna a každý účastník startuje na vlastní riziko a v dobré zdravotním 
stavu.  

Turnaji bude řídit kvalifikovaný rozhodčí. Paušální náhrady pro rozhodčího platí pořadatel turnaje. 

 

 

 


