
 

 

Závazná přihláška 

Hokejový Turnaj r. 2011 

pro ročník 2011 ve dnech 20.-21.8.2022 

 

Základní ustanovení:  

Počet účastníků: maximálně 12 týmu 

Termín konání: 20.-21.8. 2022  

Místo konání: Sportcentrum Lužánky, Střední 26, 602 00 Brno 

Pořadatel: HT Real, s.r.o. 

 

Startují hráči ročníku 2011 a mladší, s klubovou příslušností (dívky + 1 rok, brankaři + 1 rok) 

Pro kontrolu věku a klubové příslušnosti, přiveze každý tým s sebou registrace hráčů. V žádném 

případě na turnaji nesmí startovat žádný starší hráč nebo hráč jiného klubu. V případě, že by bylo 

zjištěno takové provinění proti pravidlům, bude přistižený tým diskvalifikován, bez nároku vrácení 

startovného. 

Povolený počet přihlášených hráčů jednoho družstva: minimální počet 10+2, maximální počet 15+2 

Hraje se současně na dvou hřištích. 

Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů – tmavou a světlou. 

Turnaj budou řídit rozhodčí ČSLH. Zdravotní službu zajišťuje pořadatel. 

Návrh na protest – do 30 minut po skončení utkání, kterého se týká s poplatkem 1.000.- Kč. 

Při uznání protestu se poplatek vrátí. Protest se podává u rozhodčí komise, která je složená z členů 

organizačního výboru turnaje. Rozhodčí komise sdělí svoje rozhodnutí do 60 minut po podání 

protestu. 

Hrací systém: Hraje se 2 x 20 min. čistého času dle klasických hokejových pravidel. 

SOBOTA 

Z týmů jsou vytvořeny dvě základní skupiny, kde hraje každý s každým. 



NEDĚLE 

Dohrání základní skupiny + zápasy o umístění vítězů skupin o 1 místo a druhých ve skupinách o                      

3 místo. 

Bodování: výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. 

Pořadí ve skupině se určuje:  

-body 

-při rovnosti bodů vzájemný zápas 

-pokud nerozhodnou vzájemné zápasy, pak rozhoduje skóre mezi bodově rovnými soupeři 

-je-li rozdíl ve skóre stejný, rozhodne větší počet celkově vstřelených branek 

-jestliže rovnost stále trvá, rozhodne skóre ze všech utkání 

-losem kapitánů týmů – určí trenér 

 

Účastníci turnaje:  

HC Technika Brno 

HC Kometa Brno 

 

Další ustanovení: 

Ceny: Všechny týmy obdrží dort, první čtyři týmy obdrží poháry. Předání cen proběhne při 

závěrečném ceremoniálu. 

Startovné: 16.000.- Kč 

Obědy: k dispozici bude restaurace na halách, možnost domluvit si zde obědy na vlastní náklady 

Kontakt: Martin Bukaj     Mob: +420 602 512 262    Email: martin-bukai@seznam.cz 

Ubytování: hotel Avanti a hotel Cosmopolitan Boby Centrum - možnost domluvit ubytování na 

vlastní náklady 

Kontakt: Pavla Kiliánová     Mob: +420 608 874 538    Email: kilianova@htreal.cz 

 

Všechny oslovené týmy prosíme o závazné potvrzení nejpozději do 15.6.2022  

 Potvrzení posílejte emailem na adresu: kilianova@htreal.cz 

 Spolu s potvrzením zašlete fakturační údaje pro vystavení faktury za STARTOVNÉ 


