
                       SUPERTURNAJ                      

              turnaj 5.třídy – II. ročník 
            HOKEJ – FOTBAL - BIATLON 

   ročník 2010    23.- 25. dubna  2021  -  NOVÝ JIČÍN 
                                                                               

Termín:        Pátek - Neděle 23. - 25. dubna 2021,  na městském zimním stadionu Nový Jičín 

                               Tenisový kurt / umělá tráva /– Sport. centra „ Sport Abácie “ a prostory u zimního stadionu   

 

Věková hranice:   ročník  2010 a ml. Povolený start jedné dívky 2009 

  

Hrací systém:      9. účastníků, každý s každým.                                                     

                                                   Herní plán podle přihlášených družstev a připojeného herního plánu.                                                                                       
                                                   Každé družstvo odehraje 8. hokejových utkání na ledě na celé hřiště 5-5 
                                                   a 8. utkání v malé kopané 5-5, na tenisovém hřišti Sport.centra „Sport Abácie “ 
                                                   a týmovou štafetu „ Biatlon “/ slalom s míčkem, střelba pukem na branku – terče 
                                                   jízda na šlapací trojkolce, střelba ze vzduchovky na terč./ 
             Každá disciplína-hokej - fotbal - biatlon, bude hodnocena samostatně s vyhlášením po turnaji na ledě.                                         
 

Účastníci turnaje :   

       
                            1.   HK Ďáblíci Nový Jičín                4.                                                      7. 
                            2.                                                         5.                                                       8. 
                            3.                                                         6.                                                       9.                                                                  
                                                                                                              

Pořadí v turnaji – kritéria:   - Body 

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

Pravidla:         platná pravidla ČSLH pro sezonu 2020 -21.  Každé družstvo - dvě barvy dresů . 
                          

Hrací čas:  Hokej :        2 x 18 min. hrubého času 5 – 5. Úprava ledu po dvou utkáních. 

                                      Každý poločas se počítá jako samostatný zápas, dva body vítězství, remíza jeden bod. 
                                      Po každém zápase se pojede trestné střílení, jeden nájezd jako náhlá smrt, za jeden bod. 
                                      Za zápas může tým získat až 5. bodů do tabulky. 

                              Fotbal :    1 x 20 minut, hrubého času, letmé střídání po minutě. 2. body vítězství 

                              Biatlon :      V neděli každý tým ve svém volném čase absolvuje štafetu na čas. 
 

Startovné:     8.000,- Kč / 300 Euro,-  na družstvo – záloha 4.000,-Kč / 150,- Euro 

                                      do 10. 2. 2021 na účet č. 182 875 376/0600, poznámka – název klubu. 
                                      Zbytek částky před zahájením turnaje na místě.                                                                  

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

                              jídelně v ceně 330,-Kč / jeden den / oběd, večeře a snídaně za jednotnou cenu 110,- Kč.                      

 Noclehy:   Zajistíme v ubytovnách, hotelech v Novém Jičíně v  ceně od 400,- po 800,- Kč na osobu a den  

              Počty noclehů a jídel objednávejte:   Jaroslav Fleischmann – 603 528 354, nebo  jaraflaska@seznam.cz 
                                                      

Vyhodnocení:       všechny  družstva poháry a medaile, věcné ceny. 

 
 

Fleischmann Jaroslav –  ředitel turnaje, HK Ďáblíci Nový Jičín 

mailto:jaraflaska@seznam.cz

