
PROPOZICE 
DVOJTURNAJE ŽÁKŮ 

 
 

13. ročník turnaje 

„O putovní pohár Josefa Verfla“ 

určený pro hráče ročníku 2005 a mladší, 

 
10. ročník turnaje 

„O putovní pohár starosty Nového Bydžova“ 

určený pro hráče ročníku 2007 a mladší, 
 

který se koná v neděli 29. 3. 2020 
na zimním stadionu v Novém Bydžově 

 

 

 

PRIMÁRNÍM SPORTEM TURNAJE BUDE LEDNÍ HOKEJ, DOPLŇKOVÝM FLORBAL 
 

 

Startovné: 

▪ 6000 Kč splatných v den turnaje hotově oproti pokladnímu dokladu za oba týmy 

 

LEDNÍ HOKEJ 

Hrací systém: 

▪ Turnaje se zúčastní 4 týmy, přičemž každý tým bude mít dvě družstva. 

▪ Hrát se bude systémem každý s každým.  

▪ Hrací doba – 2x10 min. čistého času + 5 min. nadstavba (prodloužení, popř. samostatné ná-

jezdy), tresty dle pravidel ČSLH. 

▪ Rozbruslení bude bez puků, úprava ledu po každém druhém zápase.  

 

Hrací řád: hraje se dle pravidel ČSLH 



Bodování v turnaji:  

▪ Za výhru v základní hrací době obdrží tým 3 body, bonusový bod může získat v nadstavbové 

části, tzn. za zápas je možné získat 4 body. 

▪ V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se utkání taktéž prodlužuje, pří-

padně rozhodnou samostatné nájezdy, ale rozdělují se už pouze 3 body, nehraje se o bod 

bonusový. 

 

O konečném pořadí rozhoduje: 

▪ počet bodů ze všech zápasů 

▪ v případě rovnosti vzájemný zápas (neřeší se nadstavba) 

▪ rozdíl skóre ze všech zápasů 

▪ vyšší počet vstřelených branek 

▪ los 

 

FLORBAL 

Hrací systém: 

▪ Hrát se bude buď na mobilní ploše postavené na přilehlém parkovišti nebo v nedaleké spor-

tovní hale – bude záviset na počasí. 

▪ Hrací doba 3x10 minut hrubého času, systém každý s každým. 

▪ Počet hráčů 5+1, střídání je povoleno během hry, bez omezení. 

▪ Povinná výbava – florbalová hůl, vhodná sportovní obuv, tričko a šortky. Na místě budou 

k zapůjčení pro brankáře obličejové masky a rukavice a rozlišovací vesty. 

 

Bodování v turnaji:  

▪ Za výhru družstvo obdrží 2 body, za remízu 1. 

 

O konečném pořadí rozhoduje: 

▪ počet bodů ze všech zápasů 

▪ v případě rovnosti vzájemný zápas 

▪ rozdíl skóre ze všech zápasů 

▪ vyšší počet vstřelených branek 

▪ los 

 

 

Protesty: protest musí být podán písemně se zálohou 500 Kč nejpozději 15 minut po ukončení utkání 

k rukám ředitele turnaje. V případě uznání protestu je záloha vrácena protestující straně. 

 

Povinnosti týmů: 

▪ Každé družstvo musí mít dvě hokejové sady dresů rozdílné barvy opatřené čísly.  

▪ Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji. Za dodržování odpo-

vídají funkcionáři týmu. Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní 

morálky a slušného chování svých družstev, zodpovídají za pořádek a předání kabin. 

▪ Mužstva jsou povinna nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů pořa-

datele. 

 



Ceny: poháry, medaile, diplomy, věcné ceny 

 

Identifikace hráčů: hráčské karty (na vyžádání k nahlédnutí) 

 

Rozhodčí, zdravotní služba: zajišťuje pořadatel turnaje 

 

Stravování: 

▪ restaurace ZIMÁK nebo Bufáč U Ledu 

▪ oběd 120 Kč, v případě zájmu prosíme o nahlášení orientačního počtu do 20. 3. 2020 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje změnu v souvislosti na časový program turnaje. 

Prosíme o dodržování časového harmonogramu vzhledem k množství zápasů. 

 

 

Vedení turnaje – kontaktní osoba: 

Tereza Klozová – T.Klozova@seznam.cz, +420 737 662 246 

 

 


