
HC Frýdek-Místek si Vás dovoluje pozvat na 

 20. - 22. 3. 2020
Turnaj ročníku 2010

HOCKEY JUNIOR 2020

≈MK ÍE SD TÝ EKRF



PROPOZICE TURNAJE

HC Frýdek-Místek

Hala Polárka Frýdek-Místek
http://www.hala-polarka.cz/

20. - 22. 3. 2020
https://www.facebook.com/fajny.turnaj

Pořadatel:

Místo konání:

Termín konání:

PODMÍNKY ÚČASTI NA TURNAJI

Každé mužstvo předloží 

jmenný seznam hráčů a registrace. 

Maximální počet 20+2

(výjimky u manažera turnaje)

Družstva jsou povinná mít 2 sady 

barevně odlišných dresů 

(světlé a tmavé).

Startují hráči ročníku 2010

a mladší.

Jmenné seznamy: 

Dresy:

Věková kategorie:



UBYTOVÁNÍ + PLNÁ PENZE

I. Kategorie ubytování HOTEL ****

1100 Kč/osoba/1den nebo 44 Euro/osoba/1den

www.hotelterasa.eu/

www.hotel-afrika.cz

II. Kategorie ubytování HOTEL ***

1000 Kč/osoba/1den nebo 40 Euro/osoba/1den

www.hotel-richtr.cz

www.pensionlarosa.cz

www.haciendalabodega.cz

www.podkasnou.cz

III. Kategorie ubytování CHATY ***

800 Kč/osoba/1den nebo 32 Euro/osoba/1den

www.ubytovani-olesna.cz

http://ubytovani.ludma.cz/

Podmínkou účasti na turnaji 20 ubytovaných!!!

Upozornění: Při ubytování do jednotlivých hotelů bude 

brán zřetel na kapacity zařízení a velikost ubytovávané 

skupiny (hráči + doprovod).



Email: mladez@hcf-m.cz

Turnaj ročníku 2010
 20. - 22. 3. 2020

STARTOVNÉ

12 000 Kč/tým nebo 480 Euro/tým

do 31. 1. 2020

1024538782/6100 

EQUA BANK 
IBAN: CZ5561000000001024538782

Swift/BIC kód: EQBKCZPP 

Cena:

Splatnost:

Účet banky:

Zaplacením startovného se stává

tým přihlášeným.

Při zaplacení do konce roku 2019

SLEVA 10%

MEZINÁRODNÍ ÚČAST

Předchozích ročníků se zúčastnili týmy ze Slovinska, 

Polska, Slovenska, Běloruska a několik mládežnických 

výběrů „extraligových“ týmů z České republiky, např. 

HC Vítkovice, HC Kometa Brno, HC Olomouc. V 

letošním roce jednáme s jedním týmem z Ruska a 

jedním z Lotyšska.
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ÚMÍSTĚNÍ

O umístění rozhoduje :

l větší počet získaných bodů,

l jestli 2 nebo více mužstev mají stejný počet bodů, 

jejich pořadí bude určeno výsledky utkání 

sehraných mezi těmito mužstvy (vzájemný zápas),

l jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto 

mužstev trvá, pak budou uplatněny dosažené 

branky ve vzájemných zápasech. V tomto případě 

mužstvo s větším kladným rozdílem anebo s 

menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí. 

Jestliže taková mužstva mají stejný rozdíl branek, 

pak vyšší pořadí získá mužstvo s vyšším počtem 

vstřelených branek,

l jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny 

branky ze všech utkání (celkové skóre)

l jestliže mužstva mají stejný rozdíl branek                 

i ze všech utkání, pak rozhoduje vyšší počet 

vstřelených branek,

l los
NÁMITKY

Každé mužstvo může podat námitku k průběhu

a výsledku vlastního zápasu. Námitku je třeba podat 

nejpozději 10 minut po ukončení zápasu, písemně    

STK turnaje s vkladem 500,- Kč (20 euro). V případě 

zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch 

pořadatele turnaje.

PRAVIDLA HRY

Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje, SDŘ 

ČSLH a těchto propozic. V případě faulu se nařídí trest 

2 minuty, v případě vyššího trestu 5 minut, případně 

vyšší tresty 10 minut nebo do konce utkání.





ODMĚNY

Všechny družstva obdrží pohár, medaile a tašky 

s upomínkovými předměty pro všechny hráče. 



Startovné se stává nevratným 

po uplynutí termínu 31. 1. 2020.

Po každém utkání bude vyhlášen nejlepší hráč utkání 

z každého týmu. Vyhlášen ALL-STARS Team Fajneho 

turnaje. Všechny individuální ceny rozhodují trenéři 

jednotlivých týmů.
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HRACÍ DNY

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l Každé mužstvo je povinno v průběhu turnaje se 

řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatelů. 

l Pořadatelé si vyhrazují právo oprav a změn těchto 

propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha     

o klidný a hladký průběh turnaje.

l Všichni účastníci turnaje budou mít sebou 

průkazku zdravotní pojišťovny, úrazové pojištění 

zahraničních hráčů.

HRACÍ DOBA MINIMÁLNĚ 2 x 15 MINUT 

ČISTÉHO ČASU

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE

rychlost na 1 kolo, obratnostní slalom s kotoučem, 

nájezdy nejlepší střelec + brankář

ZAJÍMAVOSTI

facebook turnaje, po zápase rozhovor  na facebooku 

turnaje, extraligoví rozhodčí, světelné efekty, přímé 

přenosy a opakované záběry na televizích obrazovkách 

ve všech prostorách haly. 

Každý tým má svou šatnu po celou dobu turnaje

 

Pátek 

Sobota

Neděle

SYSTÉM TURNAJE

Systém:

Dvě skupiny po šesti týmech. První dva týmy podle 

umístění ve skupině postupují do semifinále, týmy 

na třetích a čtvrtých místech se utkají o umístění 

na 5.-8. místě a týmy na pátých a šestých místech

se utkají o umístění na 9.-12. místě.

Každé mužstvo sehraje na turnaji minimálně 7 utkání.

Bodování: 3 body výhra, 2 body výhra na nájezdy, 1 bod 

prohra po nájezdech, 0 bodů prohra. Nájezdy se jedou 

po třech a pak jednom do rozhodnutí.

PRO KAŽDÝ TEAM

4 X VIP VSTUP  

 

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

Zabezpečí pořadatel.

20.3.2020

21.3.2020

22.3.2020
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Vojtěch Trnka

tel.: +420 731 775 794

email: trnkavojtech@hcf-m.cz

manažer turnaje 

STK (tabulky, výsledky) - Jan Česlar

STK: Vedení turnaje + hlavní trenéři jednotlivých družstev

manažer ubytování Rostislav Ostřížek

tel.: +420 602 531 400

email: rostrizek@seznam.cz
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