
                                                                                                                       

 

 

 

ORGANIZACE 
 

4 SPORT AGENCY z.s. 
HC ENERGIE KARLOVY VARY 

 
MÍSTO KONÁNÍ 

KV ARÉNA - KARLOVY VARY 
 

TERMÍN KONÁNÍ 

11. – 12. 12. 2021 
 

VĚKOVÁ KATEGORIE 

2013 a mladší – dívky ročník 2012 
 

ZAHÁJENÍ TURNAJE: 

11. 12. 2021 
8:00  

PRVNÍ UTKÁNÍ DLE ROZLOSOVÁNÍ 
 

ZAKONČENÍ TURNAJE: 

12. 12 2021 
18:30  

 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ TURNAJE A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 

 
 

Časy jsou orientační a o přesných časech budou účastníci informováni s dostatečným 
předstihem. 

 
 
 



                                                                                                                       

 

 

PROPOZICE 
 
A. věková kategorie 
Na turnaji4SA ENERGIE MINIHOCKEY CUP startují hráči ročníku narození 2013 a mladší, dívky 2012a  dle technických 
norem, vydaných ČSLH pro danou kategorii v soutěžích pro sezonu 2021/2022 
Na základě požadavku soupeře je rozhodčí oprávněn provést kontrolu věku hráče ihned po skončení utkání, a v případě 
porušení tohoto ustanovení bude následovat kontumace výsledku. 
 
B. počet týmů a hráčů 
Turnaje se může zúčastnit až 12 týmů 
Do turnaje může mužstvo nasadit maximálně 12 hráčů do pole a 2 brankáře 
Minimální počet hráčů v týmu je 9 hráčů a 1 brankář 
Každá trojice bude opatřena barevnými páskami na rukávech, toto označení nelze během utkání měnit 
Trojice se budou pravidelně střídat 
Jeden hráč nesmí hrát dvě střídání za sebou 
Porušení pravidel bude potrestáno trestným střílením 
V případě opakovaného, nebo úmyslného porušování pravidel může direktoriát turnaje rozhodnout o kontumaci 
výsledků. 
V případě nedostatečného počtu hráčů v týmu pro složení kompletních trojic, lze před zápasem použít pravidlo: 
 a) dohoda mezi trenéry zúčastněných mužstev o rotaci hráčů. Dohodu potvrdí oba trenéři rozhodčímu a 
  podpisem do zápisu o utkání. Porušení dohody může být potrestáno kontumací výsledků 
 b)  tým, který již při registraci do turnaje, nedodrží pravidlo o minimálním počtu hráčů, odehraje svá utkání 
  na dvě trojice a jednu dvojici (oslabení). Tyto formace se budou pravidelně střídat, přičemž není povoleno
  je v průběhu utkání měnit. Také bude tým mít možnost dopsat na soupisku dalšího hráče. V případě, že 
  nebude mít možnost vlastními silami hráče doplnit, může po dohodě s organizátorem využít některého 
  z registrovaných „náhradníků“ turnaje. 
. c) V případě, že dojde ke snížení počtu hráčů v týmu pod minimální počet až v průběhu turnaje, v důsledku 
  zranění, nebo nemoci některého z hráčů, či jiné objektivní příčiny, a také v dalších sporných případech  
  rozhodne na základě posouzení konkrétní situace a po konzultacích s ostatními trenéry a organizátory 
  direktoriát turnaje. 
C. systém 
Hraje se dle platných pravidel ČSLH. V případě skončení utkání v normální hrací době 
remízou, bude následovat vždy po jednom nájezdu na každé straně, přičemž jeden hráč může provádět pouze jeden nájezd. 
Při vítězství v normální hrací době obdrží vítěz do tabulky 3 body, poražený je bez bodu. 
Při vítězství po samostatných nájezdech obdrží vítěz 2 body a poražený 1 bod. 
Každý tým odehraje v průběhu turnaje 6 zápasů. 
 
D. hrací doba 
3 x 12 minut hrubého času s letmým střídáním, ohlášeným vždy po 1 minutě signálem a s úpravou ledu vždy po odehraných 
dvou utkáních na každé ploše. 
 
E. tresty 
Dle platných pravidel mninihokeje - řádů ČSLH menší trest ve hře – nájezd. Ten provádí faulovaný hráč, v případě faulu na 
brankáře určuje exekutora rozhodčí 
 
F. zápis o utkání 
Z každého utkání bude pořizován jednoduchý zápis se jmény a čísly hráčů. Statistiky hráčů se nevedou!!! 
 
 
 



                                                                                                                       

 

 
G. protesty 
Protest je možno podat do 10 minut po skončení zápasu s nevratným poplatkem 2000,-Kč k pořadateli turnaje, který 
bude tyto protesty řešit. Tento protest může podat pouze trenér, nebo vedoucí mužstva uvedený v soupisce dodané 
organizátorům před zahájením turnaje. Ostatní připomínky a dotazy kompetentních osob způsobilých jednat za týmy lze 
řešit s direktoriátem turnaje. Detailní informace k direktoriátu a kontaktním osobám vám budou sděleny při registraci do 
turnaje 
 
H. určení pořadí 
a) počet získaných bodů 
b) vzájemné utkání 
c) celkový brankový rozdíl v turnaji 
d) počet vstřelených branek v turnaji 
e) počet obdržených branek v turnaji 
f) při rovnosti všech předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka sestavená ze vzájemných utkání 
těchto týmů. 
g) los 
 
I. další podmínky 
a) platné registrační průkazy hráčů, dokládající příslušnost ke klubu, za nějž v turnaji nastoupí, předloží vedoucí týmů při 
akreditaci nejpozději 1 hodinu před zahájením prvního zápasu daného týmu v turnaji a potvrdí, nebo upraví zaslanou 
soupisku 
 
b) Soupisku hráčů pro turnaj zašlou zástupci týmů nejpozději do 3 dnů od vyzvání pořadatelem, nejpozději však 1. 12. 2021 
ve formuláři, který obdrží od pořadatele emailem na adresu forsportagency@gmail.com 

jméno a příjmení hráče, post, datum narození) e-mailem na určenou emailovou adresu. 
 
c) dvě sady dresů, světlá a tmavá, pokud se týmy nedohodnou jinak, platí, že tým, vedený v zápise jako domácí, 
nastupuje v tmavých dresech 
 
d) vedení týmů zodpovídá za to, že hráči nastupující v turnaji, mají platné zdravotní prohlídky, mají u sebe kartičky zdravotní 
pojišťovny a jsou řádně pojištěni pro účast na sportovních akcích 
 
e) vedení týmů odpovídá za včasný nástup vlastních mužstev k utkáním dle harmonogramu turnaje, nebo dle pokynů 
pořadatele, nedodržení včasného nástupu může vést ke kontumaci výsledku 
 
f) vedení týmů zodpovídá za udržování pořádku v prostorách zimního stadiónu, stravovacích a ubytovacích kapacitách a za 
případné škody na majetku způsobené hráči vlastního mužstva, stejně jako za dodržování bezpečnostních a požárních 
předpisů 
 
J. startovné 
 
Startovné do turnaje 4SA ENERGIE MINIHOCKEY CUP činí 
 
7.500 CZK startovné za jeden tým zahrnuje 
 
- účast v turnaji celkem 6 utkání 3 x 12 min.  
- využití šatny po celou dobu turnaje (dle počtu týmů mohou být šatny společné) 
- celodenní občerstvení v šatnách – pitný režim snack, ovoce 
-  2 členům realizačního týmu stravování zdarma + neomezený vstup a konzumace do VIP 
 



                                                                                                                       

 

 
200  CZK účastnický poplatek za každého zaregistrovaného hráče 
 
platbou účastnického poplatku přispíváte k zajištění propagačních, personálních, pořadatelských, organizačních záležitostí 
a jiných služeb, nezbytných k hladkému průběhu celého turnaje a zajištění udržení vysoké organizační a věříme, že i 
sportovní úrovně.  
Po úhradě účastnického poplatku obdrží každý hráč identifikační nepřenosnou pásku, která jej bude opravňovat ke vstupu 
do prostorů, vyhrazených pro hráče a členy realizačních týmů. Páska bude také sloužit k identifikaci jejich držitele při 
čerpání stravy (snídaně/oběd/večeře) v předem objednaném rozsahu v restauraci ZS. 
 

Držitelé pásek budou oprávněni využívatt po dobu konání turnaje řadu benefitů v podobě slev na nákup produktů  
partnerů turnaje a naší agentury, speciální akce 1+1 zdarma atd. 

Tyto benefity a slevy budeme postupně představovat na našich sociálních kanálech. 
Jejich celý a konečný seznam pak naleznete před zahájením turnaje na 

 
https://www.facebook.com/sportforallnow/ 

https://www.instagram.com/4sport_agency/ 
 
 
K. ceny 
Vítězný tým turnaje získá  

DIVOKOU KARTU - startovné ZDARMA na mezinárodní turnaj 4SA v minihokeji v dubnu 2022 

medaile, pohár, diplom 

 Tým, který se umístí na 2. místě 

50% SLEVA na startovné na mezinárodní turnaj 4SA v minihokeji v dubnu 2022 

poháry medaile, diplomy  

Tým, který se umístí na 3. místě  

25% SLEVA na startovné na mezinárodní turnaj 4SA  v minihokeji v dubnu 2022 

poháry medaile, diplomy  

Nejlepší brankář turnaje obdrží diplom, trofej, věcné ceny 

ALL STAR Team turnaje (3 nejlepší hráči) obdrží diplom, trofej, věcné ceny 

Vítězové jednotlivých dovednostních soutěží budou oceněni diplomy a věcnými cenami 
 
L. rozhodčí a zdravotní služba 
 
Pořadatel zajišťuje rozhodčí. Pořadatel zabezpečí zdravotní službu. 
 
M. stravování 
 
Na základě přesného počtu registrovaných hráčů a závazných požadavků mužstev zajistí organizátor v areálu zimního 
stadiónu, nebo jeho bezprostřední blízkosti stravování formou plné penze. Cena porce 150 CZK 
Přesnou kalkulaci zpracováváme na základě individuálních požadavků jednotlivých týmů. 
Náklady na stravování nejsou zahrnuty ve startovném hrazeném týmy.  
 
N. ubytování 
 
Na základě konkrétních požadavků a poptávky mužstev, přesného počtu osob, délce pobytu a vašich přání, potřeb a 
možností zašleme nabídku ubytování v různých cenových relacích, a to za zvýhodněnou cenu v našich partnerských 
hotelech. 
Náklady na ubytování nejsou zahrnuty ve startovném hrazeném týmy 

https://www.facebook.com/sportforallnow/
https://www.instagram.com/4sport_agency/


                                                                                                                       

 

Ubytování jednotlivých týmů bude otázkou osobní dohody s organizátorem, na základě potřeb, představ a možností 
zúčastněných týmů a vhodných volných kapacit jednotlivých ubytovacích zařízení. 
 
Pro doprovod a rodiče zajistí organizátor na základě jejich objednávek v ubytovacích zařízeních dle jejich požadavků a 
volných kapacit a po vzájemné dohodě – možno zajistit ubytování společně s týmy 
 
Na žádost týmů, které přijedou vlakem, zajistí organizátor přepravu bagáže + hokejové výstroje dodávkou do místa konání 
za předem sjednanou cenu. V případě zájmu zajistí po předchozí dohodě a za zvýhodněnou cenu (podle počtu 
přepravovaných osob a vzdálenosti) I dopravu autobusem pro jeden či více týmů a jejich doprovod, například  
Praha – Karlovy Vary a zpět. Pro více informací k této možnosti prosím kontaktujte organizátory. 
 
Rádi bychom poděkovali těm týmům, rodičům i fanouškům, kteří se rozhodnou využít v rámci turnaje ubytování v některé 

z námi nabízených ubytovacích kapacit. I Přesto, že se 4SA finančně neprofituje z poskytování těchto extra služeb, jste 
jejich využitím významně podpořili naši snahu o neustálé zvyšování kvality našich akcí, komfortu jejich účastníků a 
návštěvníků a v neposlední řadě jejich finanční dostupnost pro co nejširší spektrum mladých hráčů ledního hokeje. 

DĚKUJEME!!! 
 

P. potvrzení účasti 
 
Tým se považuje za závazně přihlášený vyplněním registračního formuláře  
Registrační formulář 
 a úhradou 50 % startovného. Po připsání platby na účet organizátora bude obratem na email týmu zasláno potvrzení o 
registraci do turnaje s dalšími organizačními informacemi k účasti na turnaji 4SA ENERGIE MINIHOCKEY CUP 
Do turnaje budou registrovány týmy pouze do naplnění kapacity turnaje podle pořadí, v jakém budou plnit podmínky 
registrace. 
Poslední termín pro úhradu zálohy na startovné je 26. 11. 2021 
Platební informace vám budou zaslány po vyplnění registračního formuláře 
V případě dotazů, připomínek, požadavků, či jiných podnětů nás prosím kontaktujte: forsportagency@gmail.com 

Těšíme se na vaši účast a ujišťujeme Vás, že celý realizační tým turnaje  

udělá absolutní maximum, aby si naše nejmenší hokejové naděje užily profesionálně připravenou 

akci, a zajistí pro ně exkluzivní podmínky, ve kterých budou moci dělat radost trenérům, rodičům, 

fanouškům, ale hlavně sobě parádními sportovními výkony a celý turnaj si hlavně sami skvěle užili. 

Věříme, že naše filosofie založená na fair play a snaze umožnit kvalitní a hlavně spravedlivou a 

smysluplnou konfrontaci co nejširšímu okruhu hokejových nadšenců je blízká i Vám, a že bude cítit 

její duch na každém kroku v KV Aréně 11. – 12. 12. 2021 

Petr Pavelec – Předseda představenstva 4SA 
Petr Pavelec 
Předseda představenstva 

4 SPORT AGENCY z.s 

Tel.: +420 724 891 043 

Email: forsportagency@gmail.com 

 https://www.facebook.com/sportforallnow/   

https://forms.gle/gfdtdhGNHdZqGBkW8
mailto:forsportagency@gmail.com
mailto:forsportagency@gmail.com
https://www.facebook.com/sportforallnow/

