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 SMARTHOCKEY pořádají 8.,16.5.a 
6.,19.6.2021  3on3 SMART Battlefield League 

Místo turnaje:  Merkur Ice Arena 

    Škroupova 2625/4 

             251 01, Říčany 

 

Termín konání:  8.5, 16.5., 6.6., 19.6.2021 (8:40-12:00, 12:10-15:30, 
15:40-19:00) 

 

Vedení turnaje:  Roman Dubjak, David Sedláček 

    email: smarthockey@seznam.cz 

    tel. 734 300 671, 604 318 905 

 

Rozlosování:  zajišťuje pořadatel turnaje 

    

 

Vklad:  startovné 590,-kč/hráč/kolo splatné v místě konání 

                                         2360,-kč/hráč/turnaj 
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Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel turnaje 

Rozhodčí:  zajišťuje pořadatel turnaje 

Informace:  veškeré informace poskytne p.Dubjak, Sedláček 

Občerstvení:                   v areálu ZS 

   

 

Technická ustanovení turnaje 

1. Turnaj je vypsán pro kategorie 2007/2008, 2010 a 2011/2012. 

2. Hráči budou rozděleny do 4 týmů v počtu 6+1, každý tým odehraje 3 
utkání v čase 2*14min., celkem 12 zápasů,  střídání je letmé po minutě na 
klakson/píšťalku. Každá půlka je bodovaná samostatně jako jeden zápas. 

3. Hodnocení výsledků – o celkovém pořadí ve skupině rozhodují: 

a) celkový počet získaných bodů 

b) body ze vzájemných utkání 

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené 
branky ze všech zápasů) 

d) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 

e) nižší počet obdržených gólů 

f) nerozhodne-li se bodem a) - e), přijde na řadu 
los 

g) v případě bodové rovnosti 3 a více týmů 
minitabulka body a - f mezi konkrétními týmy 
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4. Bodový systém ve skupině: 

- výhra   2 body 

- remíza  1 bod 

- prohra  0 bodů 

5. Startující – zúčastnit se mohou jednotlivci/týmy, počet je jasně stanoven 
na 6+1/tým. 

6. Hodnocení mužstev a hráčů – při skončení turnaje bude vyhodnocen 
pouze vítězný tým, který obdrží medaile, nejlepší hráč jednotlivých týmů, 
nejlepší brankář a hráč ligy. 

7. Vyhodnocení mužstev – 1.místo – medaile, individuální ocenění 

 

8.  Zahájení a ukončení turnaje – 8.5.2021 8:40-12:00 (2007/2008) 
                                                                         12:10-15:30 (2010) 

                                                                         15:40-19:00 (2011/2012) 

Podmínky turnaje 

a)  včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje, v případě, že daný 
tým nebude včas nastoupen, spustí se časomíra a každou minutu bude 
připsán jeden gól týmu, který je na ledové ploše 

b) udržování pořádku v prostorách areálu, zákaz hraní her v prostorách ZS 

c) rodiče zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a jsou 
schopni prokázat svou totožnost a věk registračním průkazem/kartičkou 
pojištěnce 

d) Úvodní bully prvního zápasu je v 8:40, 12:10 a 15:40 tzn.ne nástup na 
ledovou plochu, prosíme o dodržování časového harmonogramu. 

e)  Hráči, rodiče, trenéři si uvědomují rizika spojená s hokejem a na turnaji 
startují na vlastní nebezpečí. 2 týmy/1 kabina. 
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Rozlosování 07/08, 10, 11/12 08.05.2021

01. A1 : A2 0840 - 0910 2007/2008
02. A3 : A4 0910- 0940 2007/2008

Úprava ledové plochy
03. A1 : A4 0950- 1020 2007/2008
04. A3 : A2 1020 - 1050 2007/2008

Úprava ledové plochy
05. A3 : A1 1100 - 1130 2007/2008
06. A4 : A2 1130 - 1200 2007/2008

Úprava ledové plochy
01. A1 : A2 1210 - 1240 2010
02. A3 : A4 1240 - 1310 2010

Úprava ledové plochy
03. A1 : A4 1320 - 1350 2010
04. A3 : A2 1350 - 1420 2010

Úprava ledové plochy
05. A3 : A1 1430 - 1500 2010
06. A4 : A2 1500 - 1530 2010

Úprava ledové plochy
01. A1 : A2 1540 - 1610 2011/2012 :
02. A3 : A4 1610 - 1640 2011/2012 :

Úprava ledové plochy
03. A1 : A4 1650 - 1720 2011/2012 :
04. A3 : A2 1720 - 1750 2011/2012 :

Úprava ledové plochy
05. A3 : A1 1800 - 1830 2011/2012 :
06. A4 : A2 1830 - 1900 2011/2012

 

Těšíme se na Vás na turnaji v Říčanech, pořádaný týmem 
SMARTHOCKEY. 

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na změny. 

Hráči, kteří jsou účastníky tréninků, kempů, zápasů, turnajů pořádaných týmem SMARTHOCKEY se těchto aktivit účastní na vlastní 
odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomi zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči poučeni 
trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Hráči se zavazují dbát doporučení a příkazů 
trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. 

Všichni poučení souhlasí, že tréninky, kempy, zápasy, turnaje a ostatní sportovní aktivity pořádané týmem SMARTHOCKEY absolvují na 
vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že tým SMARTHOCKEY nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, 
tak i třetích subjektů/osob, pokud taková nastane. 


