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ve spolupráci 

Statutární město Děčín 

 

 

 

 

Firma Bauer 

 
pořádá 6. ročník turnaje 1. a 2. tříd 

Christmas Cup 2019 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Termín konání:  21. – 22. 12. 2019 
 
Místo konání: Zimní stadion Děčín, Oblouková 638/21, Děčín 3,  

405 01, Česká Republika 
 
Pořadatel turnaje:  HC Děčín 
 
Pro koho:  Hráči narozeni v roce 2012, 2013 a mladší (dívky mohou být 

starší o jeden rok dle pravidel) 
 
Účastníci turnaje:  1. HC Děčín 12  1. HC Děčín 13  
    2.    2.  
    3.    3.  
    4.    4.  
    5.    5.  
    6.    6.  
    7.    7.  
     
        
Hlavní orgaizátor: Mgr. Ondřej Michálek, email: o.michalek.om@gmail.com, tel.: 

775 854 434 
 
Hrací systém:  

Ø Přednost na turnaji dostanou družstva, která přihlásí celek 2012 i 2013. 
Ø Na obou stranách hřiště současně probíhají 2 nezávisle vyhodnocované turnaje 

ročníku 2012 a mladší (2. třída) a 2013 a mladší (1. třída). 
Ø Není povolen start starších hráčů v daných kategoriích, děvčata mohou být o rok 

starší dle svazových regulí. 
Ø Hrací doba je 3 x 15 minut hrubého času (spustí se a běží bez přerušení až do konce 

třetiny), na konci utkání každé družstvo odjede 3 nájezdy o bonusový bod do 
tabulky. 

Ø Hraje se každý s každým, celkem tedy 6 utkání za 2 dny. 
Ø Po každé uplynulé minutě proběhne centrální houkání jako pokyn pro střídání obou 

stran. 
Ø Každý tým zajistí opáskování svých čtveřic v pořadí (červená, zelená, modrá, 

případně žlutá). Ideálním počtem pro turnaj je 12 hráčů + 1 brankář na družstvo. 
Ø Není dovoleno přepáskování či nahrazení hráče jiné barvy během utkání (výjimkou je 

pouze prokazatelné zranění hráče) – opatření pro trenéry „výsledkáře“. 
Ø Každý trenér musí pravidelně střídat všechny lajny – nelze nikoho během utkání 

„posadit“ z jakéhokoliv důvodu – turnaj je pro děti, ne pro zvýšení ega trenéra. 
Ø V případě zjištění nedovoleného počínání dle předchozího odstavce bude 

automaticky kontumováno celé utkání v poměru 5:0, 5:0, 5:0 a 3:0 ve prospěch 
neprovinivšího se družstva a nebude brán zřetel na předchozí výsledek.  

Ø Utkání se hraje formou minihokeje na šířku třetiny (minimantinely v úrovni „staré“ 
modré čáry) v počtu čtyř proti čtyřem hráčům v poli + brankář. 

Ø Hraje se podle platných pravidel pro lední hokej v daných kategoriích. Za faul je 
nařízeno okamžitě trestné střílení a pokračuje se dále opět čtyř proti čtyřem. 

Ø Po vstřelené brance se nevhazuje buly, brankář vyndá puk za branku a hru zahajuje 
družstvo, které obdrželo branku. 



 

 
 

Ø Po proměněném i neproměněném nájezdu je hra zahájena rozehráním brankáře 
puku za branku a první se musí puku dotknout družstvo, na které bylo nařízené 
trestné střílení (soupeř nesmí hru zahájit dříve – nesmí získat tímto počínáním 
výhodu). 

Ø Bodový systém: každá třetina je brána jako mini utkání – za výhru ve třetině jsou 2 
body pro vítěze, za remízu ve třetině je 1 bod pro obě družstva, za prohru ve třetině 
je 0 bodů. Každá nová třetina se zahajuje od stavu 0:0. 

Ø Nájezdy jsou o extra bod. V případě remízy po 3 nájezdech bere každé družstvo 0,5 
bodu do tabulky – v nájezdech se nepokračuje. Z každého utkání je tedy možné získat 
0–7 bodů. 

Ø Rozhodujícím kritériem pro určení konečného pořadí v turnaji jsou v této 
posloupnosti: počet získaných bodů, počet vstřelených branek včetně nájezdů, počet 
obdržených branek včetně nájezdů, počet vyhraných třetin, vzájemné utkání (jeho 
celkový stav) bez nájezdů, vzájemné utkání (jeho celkový stav) včetně nájezdů, los 
mincí. 

Ø Úprava ledu proběhne po každém druhém utkání. 
Ø Každé družstvo si přiveze 2 sady různě barevných dresů – světlá x tmavá. 
Ø Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje. 

 
Ceny: 

Ø Každý tým obdrží medaile. 
Ø Každý tým obdrží dort 
Ø Každé družstvo obdrží pohár. 
Ø Po každém utkání budou vyhlášeni nejlepší hráči (po jednom z každého družstva), 

kteří obdrží diplom a drobnou cenu – tzv. hvězdy utkání. 
Ø Ocenění jednotlivců – z každého týmu na konci turnaje vybere trenérský tým 1 hráče 

do All Stars týmu turnaje a 1 hráče za nejužitečnějšího hráče turnaje (vybírají trenéři 
ze svého družstva za výkony po celý turnaj). 
 

Startovné: 6 500,- Kč za každý přihlášený celek. V případě, že tým přihlásí oba celky (2012 + 
2013), bude startovné každému přihlášenému družstvu sníženo na 6000,-  
 
Podmínky účasti: 

Ø Doložitelnost data narození hráčů (registrace, či jiný průkaz prokazující věk hráčů při 
případném dotazu jiného celku). 

Ø Vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči mají platnou lékařskou prohlídku 
a jsou řádně pojištěni. 

Ø Startovné je třeba uhradit do 1. 12. 2019 na účet 285298970/0300. Do 
zprávy pro příjemce prosím uvést jméno klubu pro snadnou identifikaci 
(např. HC Děčín 2012). Doklad o zaplacení startovného bude vystaven 
během turnaje. 

 
Stravování a ubytování si každý tým zajišťuje sám. V případě zájmu budou předány 
kontakty. 
 
 
 
 



 

 
 

Rozlosování	a	časový	harmonogram	
 
Sobota 21. 12. 2019 
 
Čas Strana A – pod hospodou 2011 Strana B – u rolby 2012 
8:00 – 8:55 1 – 6  
8:55– 9:50 3 – 4  
9:50 – 10:05 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
10:05 – 11:00 2 – 5  
11:00 – 11:55 1 – 7  
11:55 – 12:10 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
12:10 – 13:05 6 – 3  
13:05 – 14:00 4 – 2  
14:00 – 14:15 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
14:15 – 15:10 5 – 7  
15:10 – 16:05 1 – 3  
16:05 – 16:20 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
16:20 – 17:15 6 – 4  
17:15 – 18:10 2 – 7  
18:10 – 18:25 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
18:25 – 19:15 1 – 5  
 
Neděle 22. 12. 2019 
 
Čas Strana A – pod hospodou 2011 Strana B – u rolby 2012 
8:00 – 8:55 5 – 6  
8:55– 9:50 4 – 7  
9:50 – 10:05 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
10:05 – 11:00 3 – 2  
11:00 – 11:55 1 – 4  
11:55 – 12:10 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
12:10 – 13:05 6 – 2  
13:05 – 14:00 3 – 5  
14:00 – 14:15 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
14:15 – 15:10 6 – 7  
15:10 – 16:05 4 – 5  
16:05 – 16:20 úprava ledové plochy úprava ledové plochy 
16:20 – 17:15 1 – 2  
17:15 – 18:10 3 – 7  
18:10 – 18:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ TURNAJE 
 
 
Ti, kdož jsou uvedeni v utkání jako první, nastupují ve světlých dresech, druzí nastupují 
automaticky v tmavých dresech. Děkuji za respektování tohoto rozvržení! 
 
Oběd pro děti, trenéry a vedoucí je možné zajistit v restauraci na zimním stadionu po telefonické 
domluvě a upřesněním počtů s vedoucí Martinou Lincovou 605 101 006 – cena oběda 100 Kč. 
 
 


