
15.MEMORIÁL ZLATKAČERVENÉHO
ZS TÁBOR 23. - 24.03.2019PROPOZICE:

Pořadatel: HC Tábor 2005 – Lukáš Cícha (777639696), Radek PechánekTermín: 23. – 24. 3. 2019Místo: Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300Startovné: 7.500 Kč. POZOR – 3000 Kč zálohu poslat na účet HC TÁBOR 05 –FIO BANK -  2600581899/2010 do 10.2.2019*  tato  částka  v  případě  odstoupení  není  vratná  *  do  poznámky  uveďtenázev týmu *Ubytování pro týmy (hráči + trenéři + rodiče)1) Střední škola obchodu – Bydlinského 2474, Tábor – máme rezervovánpro hráče, realizační týmy (popřípadě rodiče) 130 lůžek, domluvená skvělácena, vždy všichni spokojeni!!!* 3,5km od ZS* 300,-/osoba ubytování*   60,- /osoba snídaně*   90,-/osoba večeře* REZERVUJTE NA HCTABOR05@SEZNAM.CZ2) Střední škola COP – areál Lipová – Dukelská 640, Sezimovo Ústí  II.  –máme rezervován pro hráče, realizační týmy (popřípadě rodiče) 130 lůžek,domluvená skvělá cena, zařazeno NOVĚ v naší nabídce!* 8km od ZS (jezdí přímo městská doprava)* 330,-/osoba ubytování*   56,- /osoba snídaně*   80,-/osoba večeře* REZERVUJTE NA HCTABOR05@SEZNAM.CZ

mailto:HCTABOR05@SEZNAM.CZ


3) Hotel ZS Tábor – bez snídaní a večeří * cena cca 450,-/os*  max 35 lůžek* REZERVUJTE NA HCTABOR05@SEZNAM.CZ
U  TĚCHTO  dalších  (3-6)  HOTELŮ  DOMLUVENA  CENA  TAKTO  –  celáskupina si zařídí sama(skrz případné řešení storna), kde se zmiňte, že sejedná o hokejový turnaj HC Tábor  … prosím i o přeposlání objednávky nanáš email hctabor05@seznam.cz (aby jsme věděli kdo, kde bude a případněVás  informovali  o  případné  obsazenosti).  U  hotelů  máme  ve  většiněpřípadů rezervaci do 30.1.2019 (doporučujeme zajistit co nejdříve).4) Hotel Relax u Drse *** – omezená kapacita (max 60 lůžek) * 7KM od ZS* cena cca 480,- - 880,-/os se snídaní * max 54 lůžek* případné storno poplatky!!!* http://www.hotel-relax.cz/
5) Hotel Palcát **** 2,3KM od ZS* kapacita max cca 100 lůžek* 860,- /os se snídaní* večeři možno zajistit poblíž ZS nebo v hotelu z jídelního lístku* případné storno poplatky!!!* https://hotelpalcat.cz/6) Hotel Grand **** 2KM od ZS* kapacita max 14 osob* 790,-/os se snídaní*http://www.grandtabor.cz/7) Hotel Žižkovy lázně **** 4,5 KM od ZS* kapacita 45 lůžek
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* 710,-/os se snídaní* http://www.zizkovylazne.cz/cs
Obědy:  jsou v řešení    a) ZS Tábor (cca 120,-) b) restaurace Svíčka (5-10 min chůze) (cca 120,-)*  nahlásit  počet  obědů  hráči  vč.  realizačního  týmu  +  rodiče  nahctabor05@seznam.cz
Dresy: Každé družstvo musí mít 2 sady dresů – před zápasem dle domluvyPravidla: Hraje se podle soutěžního řádu ČSLH a propozic turnaje.Věková hranice: 2005 a mladší 2006 – Kontrola registrací – mít s sebou!!!Tresty:  2,  5,  10  min  (hráč  vyloučený  na 2*10min  nesmí  v  následujícímzápase nastoupit), vyšší trest (OK) – stop na další zápasProtesty:  Do 15 minut po utkání (vklad 500,-Kč/nevratná kauce)Hodnocení: - počet dosažených bodů  - vzájemná utkání  - skóre  - více vstřelených branek                        - losBodování: Ve hře skupina se každá dvacetiminutovka počítá zvlášť – výhra2B, remíza 1B, prohra 0B + za celkovou výhru +1B. Ve hře o umístění platícelková výhra!!!Rozhodčí: delegaci provede komise rozhodčích Jihočeského krajeZdravotní služba: zajistí pořadatel turnajeCeny: Každý hráč obdrží upomínkové předměty (tašku s cenami)1. - 3. místo pohár, medaile, ceny pro ALL STARS TEAMZajistíme:  pitný režim, menší občerstvení do šaten



ROZPIS TURNAJE:
2 SKUPINY PO 4 TÝMECH

SOBOTA   +   NEDĚLE  

ZÁKLADNÍ SKUPINA   - V ČASE JE ZAHRNUTO – KRÁTKÉ ROZBRUSLENÍ +  HRACÍ   
DOBA 2x20 MIN ČISTÉHO ČASU + 1.MIN PŘESTÁVKA  + 15 MIN ÚPRAVA LEDU 
(CELKEM 85 MIN)

I.SKUPINA 2.SKUPINA
1 07,30 – 08,55 (úprava 08,40) D:A 1 08,55 – 10,20 (úprava 10,05) H:E
2 10,20 – 11,45 (úprava 11:30) C:B 2 11,45 – 13,10 (úprava 12,55) G:F
3 13,10 – 14,35 (úprava 14:20) A:C 3 14,35 – 16,00 (úprava 15,45) E:G
4 16,00 – 17,25 (úprava 17:10) B:D 4 17,25 – 18,50 (úprava 18,35) F:H
5 18,50 – 20,15 (úprava 20:00) B:A 5 07,30 – 08,55 (úprava 08,40) F:E
6 08,55 – 10,20 (úprava 10:05) D:C 6 10,20 – 11,45 (úprava 11,30) H:G

12:00 – 13:00 – CEREMONIÁL + DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE NA LEDOVÉ PLOŠE (ve 
výstroji)
(všechny týmy budou připraveni na bruslích v dresech, více informací během turnaje)

O UMÍSTĚNÍ   – V ČASE JE ZAHRNUTO - HRACÍ DOBA 2x20 MIN ČISTÉHO ČASU +   
1.MIN PŘESTÁVKA + 15 MIN ÚPRAVA (CELKEM 85 MIN)

úprava ledové plochy 13:00 – 13:15
7./8. MÍSTO 4 – 4  13,15 – 14,40 (úprava 14,25)(po zápase předání cen?)
5./6. MÍSTO 3 – 3  14,40 – 16,05 (úprava 15,50)(po zápase předání cen?)
3./4. MÍSTO 2 – 2  16,05 – 17,30 (úprava 17,15)
1./2. MÍSTO 1 – 1  17,30 – 18,55 

V případě nerozhodného stavu po 40 minutách hrací doby následují 3 nájezdy (poté náhlá smrt) a to
u zápasů o umístění 8.-5.místo.
V případě nerozhodného stavu po 40 minutách hrací doby následuje 5 nájezdů (poté náhlá smrt) a to
u zápasů o umístění 4.-1.místo.

18,55 – 19,15 UKONČENÍ TURNAJE, PŘEDÁVÁNÍ CEN 

V případě rychlejší hry, se v neděli časy startu mohou měnit (dřívější cestování domů)

Každý tým odehraje 4x (2x20)
tedy 160 min čistého času + vybraní do soutěže


