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PROGRAM A PROPOZICE

 

POŘADATEL TURNAJE 

HC BOSPOR BOHUMÍN z.s., Koperníkova 54, Bohumín 

 

ORGANIZÁTOR TURNAJE 

Veronika Menšíková, +420604162739, veruska.mensik@gmail.com 

 

MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE 

Zimní stadión Bohumín (Bospor Aréna), Janáčkova 1218, 73581 Bohumín 

 

POČET TÝMŮ 

5 týmu 

 

VĚKOVÁ KETAGORIE 

Ročník 2011 a mladší, dívky dle pravidel ČSLH – r. 2010 a mladší 

 

TERMÍN KONÁNÍ TURNAJE 

28.12.2018, 8:00-17:00 

 

STARTOVNÉ 

3000 Kč 

 

ZAHÁJENÍ TURNAJE 

dle rozlosování turnaje 

 

ZKONČENÍ TURNAJE 

28.12.2018, 16:30 - 17:00, vyhlášení výsledků a zakončení 
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PRAVIDLA TURNAJE 

VĚKOVÁ KATEGORIE HRÁČŮ 

Ročník 2011 a mladší, dívky dle pravidel ČSLH – r. 2010 a mladší 

PRAVIDLA TURNAJE 

Hraje se 3 na 3 s pravidelným střídáním všech trojic, v případě porušení = trestné střílení  

Dle pravidel ČSLH pro minihokej s černými kotouči 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

Turnaj je organizován pro 5 týmů 

Každý s každým, délka zápasu 2x15 minut, letmé střídání signalizuje rozhodčí po 1 minutě 

Každá část zápasu bude hodnocena zvlášť, výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů, výhra obou 

částí zápasu 1 bod navíc (max. 5 bodů / zápas)  

O pořadí rozhodují body, vzájemný zápas, rozdíl ve skóre ze vzájemných zápasů, počet vstřelených 

branek, počet obdržených branek, los 

SOUPISKA 

Podmínkou účasti na turnaji je vyplněná soupiska hráčů, zaslána nejpozději do 15. 12. 2018 emailem 

na veruska.mensik@gmail.com 

Minimální počet hráčů je 6+1, maximální počet hráčů 9+2 

Trenéři mužstev odpovídají za to, že všichni hráči mají platné lékařské prohlídky  

Každý tým musí mít dvě sady dresů (dle rozlosování domácí – světlé, hosté – tmavé) 

CENY 

Všechny týmy na 1. – 5. místě získají pohár, medaile, sladkou odměnu  

STRAVA, OBĚDY 

Pitný režim a svačinový balíček pro každého hráče, Občerstvení pro trenéry a vedoucí týmů  

Pro rodiče a návštěvníky turnaje budou otevřeny bufety. 

Obědy zajišťujeme pouze pro děti a trenéry z kapacitních důvodů, cena obědů cca 100 Kč/oběd 

STARTOVNÉ 

Tým zašle závaznou přihlášku na turnaj a uhradí startovné na účet pořadatele turnaje. Zaplacením 

startovného potvrzují týmy souhlas s informacemi uvedenými v propozicích turnaje. 

 

Číslo účtu:  229100181/0300 

IBAN:  CZ0203000000000229100181 

Swift:  CEKOCZPP 

Částka:  3000 Kč  

Variabilní symbol: IČ klubu 

Účel platby: BOSPOR CUP 2018 + název týmu 
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