
 

 
 

 

POZVÁNKA NA DOUBLETURNAJ 
V LEDNÍM HOKEJI A MINIKOPANÉ roč.2008 

„O POHÁR MĚSTA OSTRAVY“ 
OBECNÉ PROPOZICE 

Místo konání:  RT TORAX ARENA Ostrava - Poruba 

Termín:  31.8. – 01. 09. 2019 

Startovné:  CZK   7000,- 

Přihlásit se je možné nejpozději do 2.8.2019 . 

Startovné ve výši 4000,-Kč je nutno uhradit do 22.8.2019 na bankovní účet č. 13091300/5500 

Doplatek startovného  uhradíte  v hotovosti nejpozději před 1. utkáním svého týmu.  

Organizační výbor (OV):  

Pavel Hinner – GENERÁLNÍ MANAGER HC RT TOTAX PORUBA 

Petr Trojan              +420 774 721 405 

Jakub Voznica         + 420 737 685 555 

Iveta Žídková          +420 777 077 466 

 

kontaktní mail  pro přihlášení :       hcrttorax-2008@seznam.cz 
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Pravidla a hrací systém:  

Turnaje se zúčastní 5 týmů. Turnaj v ledním hokeji i v minikopané bude hodnocen zvlášť. 

Týmy se střetnou v hokeji systémem „každý s každým“  

Lední hokej: Hrací doba je 3 x 15 minut čistého času. Tresty se odpykávají v plné výši, tj. 2, 5 a 10 minut. Mezi 
jednotlivými třetinami jsou pouze krátké 2 - 3 minutové pauzy bez odchodů do šaten. Úprava ledové plochy 
se provádí po každém odehraném utkání. Každý tým může mít na soupisce maximálně 17 hráčů včetně 
brankářů ( nutno dodat nejpozději do 27.8.2019 ,včetně čísel dresů) 

Minikopaná : Hrací doba je 2x10 minut .Počet hráčů 8+1 .Mezi poločasy je 3 minutová přestávka.Hráči musí 
mít na nohách tenisky ne kopačky . 

Týmy se střetnou systémem každý s každým . 

Za vítězství se přidělují 3 body, při remíze rozhodují nájezdy ( nebo penalty)  - vítěz získává 2 body,poražený  
1bod ,  za prohru v norm. hrací době  je 0 bodů. 

Případné protesty řeší organizační výbor po složení kauce ve výši 500,- Kč do 15 minut po skončení utkání. 
V případě neúspěšného protestu kauce propadá. 

Každý tým musí mít k turnaji připraveny 2 sady dresů (světlé a tmavé).Pokud se týmy nedohodnou jinak, 
nastupuje domácí tým dle rozpisu ve světlých a hostující tým dle rozpisu v tmavých dresech. Na zápasy 
v minikopané zapůjčíme rozlišovací vesty. 

O konečném pořadí  rozhoduje: 

 celkový počet bodů 

 vzájemný zápas 

 minitabulka 

 rozdíl skóre 

 větší počet vstřelených branek 

 

Za 1.-3.místo obdrží týmy poháry , všechny týmy medaile . 

V hokeji bude vyhodnocen nejlepší brankář, útočník a obránce turnaje . 

Věková kategorie: 

!!! Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči narození v roce 2008 a mladší a je povolen start 1 hráče ročníku 
2007 !!!  

 

 

 

 

 

 

Ubytování   



Ubytování   je možno si např. zajistit dle požadavků jednotlivých mužstev na studentské koleji VŠB v Porubě – 

cca 20min pěšky od ZS / cca 5min autem - BUSem od ZS :  www.vsb.cz/ubytovani/cs . Cena ubytování by měla 

být cca 500,-kč za 2 lůžkový pokoj. 

 

Stravování / nutno nahlásit do 27.08.2019 !!! / : 

Stravování je zajištěno v přilehlé restauraci ZS, formou jednotlivých jídel dle požadavků mužstev / Rozpis 

stravování bude zpracován v návaznosti na rozpis utkání. 

Cena oběda je cca 120,-Kč na osobu 

V ceně startovného je ovoce a pití pro hráče do kabin po oba dva dny. 

 

Podrobné propozice s rozpisem jednotlivých utkání budou rozeslány až po přihlášení týmů. 

 

 

Těšíme se na vaši účast… 

 

Za organizační výbor 

Iveta Žídková – kontaktní osoba  

+420 777 077 466 

http://www.vsb.cz/ubytovani/cs

