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                       Propozice k turnaji v minihokeji r. 2010 a ml. 

                                              Choceň 27. 10. 2018 

 
Pořadatel turnaje: HC Spartak Choceň (Milan Vítek, tel.: 737 205 109, email: milanvitek.bp@gmail.com) 
 

Datum turnaje: sobota 27.10. 2018   
 

Místo konání: ZS v Chocni 
 

Věková kategorie: ročník nar. 2010 a ml. 
  

Startovné: 3 000 ,-Kč za tým splatných v den turnaje 
 

Účastníci turnaje:  10 týmů 
                                  

Základní ustanovení: 

Startují hráči ročníku narození 2010 a ml., dívky mohou být o rok starší, tedy ročník 2009 (bez výjimek!!!) 

Pro kontrolu ať má každý tým s sebou registrační průkazy hráčů. V případě, že hráč není ještě registrován, 

vezměte kopii rodného listu! V žádném případě nesmí na turnaji startovat žádný starší hráč, při zjištění tohoto 

provinění bude přistižený tým bez náhrady vyloučen z turnaje!!! 

Hráči nastupují s rozlišovacími páskami v pořadí červená, zelená, modrá. Trenér nesmí pořadí formací během 

utkání jakkoli měnit ani žádný hráč nesmí nastupovat ve dvou formacích. V případě neplného počtu hráčů ve 

formaci nastupuje tato formace ve 2 hráčích nebo trenér může provést střídání ve formaci v přestávce utkání. 

Každé družstvo bude mít 2 sady dresů. 

 

Hrací systém: 

Hraje se dle pravidel minihokeje 3+1, (max. počet 12+2) 1x20 min. hrubého času souběžně na dvou hřištích 

(hřiště A pod hodinami), letmé střídání po 1 min. dle časomíry. Startuje 10 účastníků ve dvou skupinách po 5, 

každý s každým ve skupině a následná utkání o konečné umístění:       finále          1A – 1B  2x15 min. 
                                                                                                  o 3.místo     2A – 2B  1x20 min. 

                                                                                                   o 5.místo     3A – 3B  1x20 min. 

                                                                                                             o 7.místo     4A – 4B  1x20 min. 

               o 9.místo     5A – 5B  1x20 min. 

 

Po každém zápase ve skupině bodou tři hráči z každého týmu střílet na přesnost na hřišti „A“. 
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Za výhru ve skupině se započítávají do tabulky 2 body, remízu 1 bod a prohru 0. V zápasech o umístění při 

nerozhodnutém stavu následují 3 trestná střílení na každé straně, dále pak po 1 až do rozhodnutí (vždy jiný hráč). 

 

O pořadí ve skupině rozhoduje: 1.body, 2.vzájemný zápas, 3.rozdíl branek, 4.větší počet vstřelených branek, 5. los 

 

Úprava ledu: Vždy po odehrání dvou utkání. 
 

Rozhodčí a zdravotní služba: Zajišťuje pořadatel. 
 

Ceny: Každé družstvo obdrží pohár, diplom a drobné ceny pro hráče. 

Prvních 10 týmů obdrží medaile. 
 

Protesty: Nejsou povoleny, vždyť to jsou děti. Doufám že kdo přijede bude dodržovat FAIR PLAY. 
 

Občerstvení: 

Pro každého hráče drobné občerstvení v kabině.    
Po celou dobu turnaje otevřena restaurace na ZS. 

Objednávky obědů pro děti i rodiče přijímáme u pořadatele turnaje. 

mailto:zavrtom@seznam.cz
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Časový harmonogram turnaje: 

 

 skupina A                                                                                                        skupina B 

 

A1 –                     B1 –  

A2 –                    B2 –  

A3 –         B3 –  

A4 –         B4 –  

A5 –         B5 –  

 

A1- A2               9:00 – 9:30                 B1-B2 

 

A3-A4                  9:30 – 10:00                 B3-B4 

 

Úprava ledu 

 

A1-A5                  10:15 – 10:45               B1-B5 

 

A2-A3                10:45 – 11:15               B2-B3 

 

Úprava ledu 

 

A4-A5                11:30 – 12:00               B4-B5 

 

A1-A3                12:30 – 13:00               B1-B3 

 

Úprava ledu 

 

A2-A4                13:15 – 13:45               B2-B4 

 

A3-A5                13:45 – 14:15               B3-B5 

 

Úprava ledu 

 

A1-A4                14:30 – 15:00               B1-B4 

 

A2-A5                15:00 – 15:30               B2-B5 

 

Úprava ledu 

 

4.A - 4.B o 7.- 8. místo                      15:45 – 16:15                    5.A - 5.B o 9.-10. místo 

 

2.A - 2.B o 3.- 4. místo                      16:15 – 16:45                    3.A - 3.B o 5.- 6. místo 

 

Úprava ledu 

 

                       1.A - 1.B o 1.- 2. místo                      17:00 – 17:30 

 

Vyhlášení výsledků 


