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Mezinárodní turnaj 

O Evropského hokejového krále 
 

ročník 2013-U8 

 

Termín a místo konání: 

• pátek-neděle 2.-4.4.2021  

• pátek od 9:30 - neděle do 17:00, vyhlášení turnaje v 17:15, harmonogram dle programu 

• zimní stadion Nový Jičín, U stadionu 2180/1 741 01 

 

Herní řád: 
• turnaj je určen pro hráče ročníku 2013 a mladší, povolena jedna dívka ročníku 2012. 

• hraje se 3+1, min. počet hráčů v týmu 9+1 (max. počet medailí na tým 12+2) 

• černé puky 

• Turnaj je určen POUZE PRO KLUBY 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! 

• 27. účastníků, ve třech vylosovaných skupinách každý s každým, z každé skupiny postoupí: 

nejlepší 3 týmy do skupiny 1-9. místo - O Evropského hokejového krále 

další 3 týmy ze skupin hrají o 10-18. místo  - O Evropského hokejového prince 

poslední 3 týmy ze skupin hrají o 19-27. místo - O Evropské hokejové knížete 

• hrací doba 1x21 minut, hraje se ve všech třetinách (střídání na pokyn rozhodčího) 
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Pravidla: 

• platná pravidla ČSLH pro sezónu 2020-21 

• každé družstvo bude mít dvě barvy dresů 

• před zahájením turnaje proběhne kontrola registrací všech hráčů, podle zaslané soupisky 

• k utkání nastoupí vždy tři  trojice hráčů, kteří jsou barevně označení červená, žlutá, zelená 
(označení dodá pořadatel). Hráči musí pravidelně nastupovat proti sobě dle označených barev. 
Pokud za tým ve hře nastoupí hráč označený jinou barvou, rozhodčí přeruší hru a nařídí proto 
provinivšímu se týmu trestné střílení. V průběhu utkání je zakázána výměna barev mezi hráči. Při 
zjištění tohoto přestupku následuje kontumace utkání v neprospěch týmu, který přestupek 
udělal 
• ke každému utkání může trenér barevné označení hráčům změnit 

• brankáři se mohou střídat libovolně 

• při zranění hráče, který nemůže pokračovat se tato situace nahlásí rozhodčímu i trenérovi 
soupeře. V tomto případě dokončí utkání za zraněného hráče některý z náhradních hráčů (zde je 
možno 1x změnit barevné označení) Pokud mužstvo náhradního hráče nemá, tato skupina 

dohrává utkání 2 na 2 

• pokud k utkání nastupuje více jak 9 hráčů, musí být i ostatní barevně označeni a mohou 
k utkání nastupovat pouze dle přidělených barev a pouze za výslovného SOUHLASU trenéra 
soupeře, souhlas je nutné oznámit před začátkem utkání rozhodčímu 

 

Bodování: 

• za vítězství 2 body, za remízu 1 bod 

• při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas (u více než dvou týmů minitabulka), rozdíl skóre, 

celkový počet vstřelených branek, los 

 

Startovné: 

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

• do 15.2.2021 na účet č. 182 875 376/0600, poznámka - název klubu 

• zbytek částky před zahájením turnaje na místě 

• v případě odhlášení musí tým najít za sebe náhradu (nejpozději do týdne odhlášení), pokud 
ne, záloha je nevratná!!! 

 

Stravování: 

• pro hráče a vedení družstev zajistíme celodenní stravování v hospodě Na Zimáku 

• cena 330,-Kč / jeden den / snídaně 110,- Kč, oběd  110,- Kč, večeře 110,- Kč 

• počty nahlásit nejpozději do 15.3.2021 

• kontatk: Dana Pilíšková, mobil: 734 375 839, e-mail: piliskova.dana@seznam.cz 

 

Ubytování: 

• zajistíme v ubytovnách, hotelích v Novém Jičíně a okolí v ceně od 400,- po 800,- Kč na osobu a 
den. 

 

 

mailto:piliskova.dana@seznam.cz


 

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na úpravy herního řádu a herního systému turnaje. 
 
 

 

Soupiska: 

• každý tým pošle na email superturnaje@gmail.com a filip.ohera@seznam.cz soupisku hráčů a 
kopii reg. průkazu 

• nejpozději do 15.3.2020 

 

Ceny: 

• všechny  družstva poháry a medaile, věcné dárky 

 

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. 

 

Pořadatel:  
• Hokejový klub Nový Jičín, z.s. 

• Filip Ohera, mobil: 776 650 929, e-mail: filip.ohera@seznam.cz 

 

Ředitel turnaje:  
• Mgr. Bohumil Vincura, mobil: 702 361 321, e-mail: vincurab@gmail.com  
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