
          

                   

                          BAUER CUP 2019 V  ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
                         
                                    termín a místo konání : 31.8. od 8:00h -15:00h v Hokejovém Centru Pouzar

Propozice a pravidla turnaje:
• Turnaj je určen pro věkovou hráčů ročník narození 2012 a mladší, dívky 2011 a mladší.
• Turnaj je určen pro 8 mužstev. Týmy jsou rozděleny do dvou základních skupin po 4. 
•

Základní část , čtvrtfinále:
• Hraje každý s každým ve skupině.
• Po odehrání všech zápasů v základní části se utvoří tabulky,všechny týmy postupují do čtvrtfinále kde následně

první tým hraje se čtvrtým z druhé skupiny, druhý se třetím atd.. 
• Poražení hrají dvě utkání o umístnění , vítězové postupují do semifinále.

Semifinále , Finále, o 3.místo:
• Nasazení týmů do semifinále je dle umístnění ve skupině tzn. podle dosažených bodů , popřípadě skóre.

 Herní systém:
• Hraje se v počtu 4 proti 4 na polovině hrací plochy v čase 1 x 21min. hrubého času.
• Interval střídání je 1 min. a píská jej rozhodčí. Není povolena hra do těla. Po odpískaném faulu je nařízeno 

trestné střílení. Po obdrženém gólu se rozehrává od brány.
• Černé puky
• Za vítězství ve skupině jsou dva body, za remízu jeden bod, za prohru nula bodů. Při remíze ve skupině zápas 

končí, v zápasech o umístění následují tři nájezdy na každé straně. Pokud se nerozhodne následují střídavě 
nájezdy do rozhodnutí.

• O pořadí ve skupině rozhoduje: a) Počet bodů, b) Vzájemný zápas, c) Celkové skóre,d) Vyšší počet vstřelených
branek, e) los

Protesty:
• Protest je možné podat do 5 min. po skončení zápasu s nevratným poplatkem 1.000,- Kč k rukám pořadatele 

turnaje, který ho bude neprodleně řešit.

Povinnosti mužstev:
• Minimální počet hráčů mužstva je 8+ 1 (brankář) , maximální 12 + 1
• Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji (včetně ochranných přileb s 

celoobličejovou mříž-kou nebo plexi a chráničem krku). Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. Trenéři a 
vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých družstev, 
zodpovídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. 

• Mužstva jsou povinna nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů pořadatele

Startovné, stravné:
• Startovné činí 500,-Kč na hráče anebo 5.500 Kč na celý tým. Startovné odevzdáte před začátkem turnaje 

organizačním pracovníkům turnaje.
• Každý tým dostane do šatny občerstvení ( vody,ovoce,tatranky). Možnost zajistit oběd v restauraci na zimním 

stadioně, cena 100 Kč.  Pro rodiče je v restauraci zajištěno občerstvení formou rautu.

Vyhodnocení turnaje:
• Po skončení celého turnaje budou předány ceny za umístění v turnaji, diplom a medaile pro každého účastníka,

věcné ceny pro nejlepšího hráče a brankáře turnaje. Pro 1.-4. tým poháry.

Kontakty:
• Garanty a organizačními pracovníky pro případné zájemce jsou

p. Bohumil Lidral tel. 602 219152
p. David Nedorost tel. 777 292938   pro písemné přihlášky mail d.nedo@email.cz


