
                

 

 

 

 
 

 

SUPERTURNAJ - KVALIFIKACE 
 

Mezinárodní turnaj 

O Evropského 

hokejového krále 
68 krajských kvalifikačních turnajů 

Finálový turnaj s mezinárodní účastí 

Kvalifikační turnaj pro ročník  2012 
  

 



 
                                                                              

Termín:         
26. prosinec 2021  na  zimním stadionu Nový Jičín  
Začátek v  09:00,  konec cca 10 min od ukončení turnaje 

Turnaj je určen pro týmy ročníku 2012 Moravskoslezského kraje. 
Každý účastník je povinen přihlásit se osobně na www.superturnaje.cz  
 
 

Věková hranice a hrací systém:   
 Ročník  2012. Je povolena jedna dívka ročník o ročník starší. Hraje se 3-3. Minimální počet hráčů v týmu 9+1, 
účastník turnaje je povinen přijet s minimálním počtem hráčů, jinak nebude k turnaji připuštěn. Turnaj je 
určen POUZE PRO KLUBY příslušného kraje a  mohou se ho zúčastnit pouze hráči registrovaní v přihlášeném 
klubu! Po příjezdu předloží vedoucí mužstva registrační průkazy hráčů. Maximální počet hráčů je 12+2, více 
hráčů nesmí k utkání nastoupit! 
 
 

Herní řád:      

Hraje se systémem každý s každým. Za vítězství 3 body, za remízu 1 bod. Po utkání jede každý tým jedno 

trestné střílení, za dosaženou branku získává 1 prémiový bod.  
 
  

Pořadí v turnaji – kritéria:    

- Body 

- vzájemná utkání 
- rozdíl ve skóre 
- počet vstřelených branek 
-  los 
 

Pravidla:   

     Platná pravidla ČSLH pro sezonu 2021-22.   

     Každé družstvo - dvě barvy dresů .   
     Před zahájením turnaje proběhne kontrola registrací všech hráčů, podle zaslané soupisky. 

Žádný hráč nesmí v žádném případě nastupovat ke hře 2x za sebou !!! 
V tomtopřípadě bude výsledek kontumován a soupeři budou přiděleny 

všechny body!!! 
Střídání je na signál rozhodčího nebo časomíry, po zaznění signálu musí hráč ihned střídat, dotyk s pukem 

   je považován za přestupek a rozhodčí nařídí trestné střílení. 
      
                               

      Hrací čas:    
Pro ročníky 2012,2013,2014,2015  -  1 x 21. min. hrubého času, úprava ledu po třech utkáních. Hraje se na 
třech hřištích. 

                                  

Startovné:   4.600,- Kč   na družstvo                                     

                                  Záloha   - 600,-Kč / 24,-Euro je splatná do 5 dnů od přihlášky a výzva k zaplacení příjde    
                                  účastníkům emailem  
                                  Doplatek -   na účet č. :  182 875 376/0600,  poznámka – název klubu, nebo před zahájením  
                                  turnaje v hotovosti.  V případě neúčasti přihlášeného týmu je záloha nevratná.           
 

Soupiska:    Každý tým pošle na email superturnaje@gmail.com soupisku hráčů. Změny lze činit  

                                   nejpozději před zahájením turnaje!!! 
                                   Registrační průkazy s sebou !!! 

 

http://www.superturnaje.cz/
mailto:superturnaje@gmail.com


Obědy:  Pro hráče a vedení družstev zajistíme celodenní stravování v hospodě „Na Zimáku“ v hráčské  

                     jídelně v ceně 330,-Kč / jeden den / snídaně 110,- Kč, oběd  110,- Kč, večeře 110,- Kč                     
 

 Noclehy:   Zajistíme v ubytovnách a hotelech v N. Jičíně a okolí v ceně  400, až 700,- Kč, na osobu a den  

                                                    

Vyhodnocení:     První tři  družstva poháry a medaile, případně věcné dárky. Vítěz postupuje na  

                                               Mezinárodní finále do Nového Jičína, které uskuteční 9-10.4.2022, další   
                                               v pořadí jsou náhradníci, Středočeský kraj má dvě postupové místa. První tři  
                                               dostanou navíc šerpy  pro krále, prince a knížete kraje. Všichni účastníci dostanou  
                                               upomínkové placky účastníků turnaje. 

PROTESTY:      Protest se podává osobně k řediteli turnaje a je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Protest  

                                          podává výlučně trenér, nebo vedoucí mužstva. Pokud je protest oprávněný, částka se  
                                          vrací. V případě oprávněnosti protestu je možno provinilce potrestat napomenutím,   
                                          kontumací zápasu, kontumací výsledků celého turnaje. V případě nejvyššího trestu  
                                          družstvo může nadále na turnaji hrát, ale výsledky mu budou kontumovány. O výši   
                                          trestu rozhoduje ředitel turnaje. Nejlepší důkazní materiál provinění ze hry je nahrané  
                                          video mobilem- máte ho všichni. 
 
 

         Počty jídel nahlaste :  

Dana Pilíšková, +420734375839, e-mail: piliskova.dana@seznam.cz 

 

         Noclehy  nahlaste :   

Milan Urban, +420608705029, e-mail : milan.urban@zsnj.cz 

 

 
    

Ředitel turnaje – Mgr. Bohumil Vincura 

Organizační ředitel turnaje – Filip Ohera 776650929, filip.ohera@seznam.cz  
 
 

www.superturnaje.cz 
www.fotozababku.cz 

Superturnaje.cz – Naše rodina 
+420702361321 
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