
CHODOVAR CUP 2020 
 

Propozice turnaje 
 
Hokejový klub Tachov pořádá mezinárodní hokejový turnaj pro ročníky 2011 a 2012  

a ml. na ZS Tachov ve dnech 07. – 08.3.2020. 

 
1. Hrací doba a systém turnaje 

Hrací doba 2 x 12 minut hrubého času, po 60sec. se centrálně ohlásí střídání.  
Turnaje se zúčastní 9 účastníků ve 2. třídě a ve 3. třídě se zúčastní 9 družstev.  
Hraje se každý s každým. Týmy uvedené v rozlosování jako domácí, nastupují k utkání ve světlých 
dresech, hosté v tmavých, pokud se předem nedohodnou jinak. 
 
  

2. Věk hráčů, zahájení a ukončení turnaje 
2. třída – kategorie 2012, VÝJIMKA pro dívky 2011 pouze dvě hráčky    
3. třída – kategorie 2011, VÝJIMKA pro dívky 2010 pouze dvě hráčky   
Zahájení    07.03.2020 v   8,00 hodin 
Ukončení  08.03.2020  v 17,00 hodin 
V 16,45 hodin slavnostní ukončení turnaje a vyhlášení cen 
 
3. Hodnocení turnaje 
 

     - Výhra    2 b. 
- Remíza  1 b. 

     - při celkové bodové rovnosti dvou týmů bude rozhodovat 1) vzájemná utkání 
                                                                       2) brankový rozdíl 
                                                                       3) větší počet vstřelených branek 
                                          

     - při celkové bodové rovnosti více týmů bude rozhodovat minitabulka ze vzájemných zápasů 
 
 
4.Ceny 
Všechna družstva obdrží pohár a diplomy dle pořadí,  
Mužstva na 1.-3. místě medaile, sladkou odměnu, upomínkové předměty 
Mužstva na dalších místech obdrží, upomínkové předměty, sladkou odměnu 
Dále bude vyhlášen nejlepší brankář, hráč, střelec v každé kategorii.   
 
 
5. Pravidla 
 

Utkání se hrají podle pravidel IIHF LH schválených na léta 2018 - 2022 a dle domácího ustanovení 
vztahující se na kategorii 2. a 3. Třídy. Hraje se s modrými (lehčími) kotouči. Hraje se bez rozlišovacích 
pásek. Za vyjmenované přestupky ( viz. Pravidla ČSLH pro Minihokej ) nařídí rozhodčí samostatný 
nájezd. Ten provádí faulovaný hráč. 
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Samostatný nájezd rozhodčí nařídí i v případě, kdy hráč pokračuje ve hře po pokynu sirény pro letmé 
střídání a také při nevhodném chování funkcionářů na hráčské lavici. V těchto případech provede 
samostatný nájezd hráč, určený trenérem neprovinivšího se družstva z hráčů, kteří byli v době přestupku 
na ledě. Čas po dobu provádění samostatných nájezdů se nepřerušuje.  
 
6. Počet hráčů 

-    2.třída:     4 hráči + brankář (Min. 8+1 , Max. 12 + 2 )   

-    3.třída:     3 hráči + brankář (Min. 6+1 , Max. 9 + 2 ) 
 
7. Turnaj řídí 
 Ředitel   pí. Eva Hrůšová 

Hlavní pořadatel: František Křemen, kremenfrantisek@email.cz , 602 128 364 
Pořadatel: Hrůša Pavel, Jaromír Carvan 
                       
 

8. Úprava ledu 
 Vždy po každém třetím odehraném utkání. 
  

9. Zdravotní služba 
Zajišťuje pořadatel. 
  

10. Námitky 
Veškeré námitky je nutno podat písemně do 15 minut po skončení utkání vedení turnaje spolu 
se vkladem 500,- Kč. V případě uznání protestu bude vrácen vklad. 
  
11. Rozhodčí 
Delegace rozhodčích zajišťuje HCTC – zápasy budou řídit místní delegovaní rozhodčí  
  

12. Dresy 
Každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev ( světlý a tmavý ). 
  

13. Identifikace hráčů 
Každé družstvo odevzdá soupisku před zahájením prvního zápasu řídícímu turnaje, registrace má u sebe  
vedoucí družstva pro případ kontroly totožnosti hráče. 
 

14. Startovné  
 
Startovné činí 8.000,- za obě kategorie, v případě účasti jedné kategorie z jednoho klubu je startovné 
4.000,-Kč. 
Zálohu ve výši 2.000,-Kč/1.000 Kč zaplatí jednotlivá družstva na účet číslo 107- 9330630217/0100  a to 
nejpozději do 15.2.2020, do textu uveďte název týmu a ročník.  
Je nutné, aby všechny dokumenty, požadované organizátorem turnaje před jeho zahájením, či v jeho 
průběhu, byly vedoucími jednotlivých týmů vždy předávány ve stanovených termínech. 
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15. Podmínky a přihlášky  
 
- Informace František Křemen , e- mail: kremenfrantisek@email.cz , mobil +420 602128364 
- Vyplněnou přihlášku zasílejte na e- mail: kremenfrantisek@email.cz . 

 

16. Občerstvení  
 
- Je zajištěno po celou dobu turnaje a je umístěno v kabinách jednotlivých týmů. ( Voda, ovoce, něco 

sladkého ) 
- Obědy jsou zajištěny pro všechny účastníky turnaje a realizační týmy ( podle zaslaných soupisek ). 

Cena obědu: 100,- Kč/ osoba 
Bližší informace Vám poskytne František Křemen.  

 
 

 
Těšíme se na Vaší účast 

 
 
 

HOCKEY CLUB TACHOV 


