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info@hockeyway.cz 

Pořadatel:  TC PK Sport, z.s.  

Vedení turnaje: Bc. Pavel Fedulov, Aleksandr Suvorov 

Kontakt:  tel. 777 414 619, 776 001 937 email: info@fedulovcenter.com 

Datum konání: 27.10.2022 

Místo konání: Zimní stadion Nová Paka (Havlova 1795 Nová Paka) 

Věk: hráči ročníku 2014 a mladší (děvčata a brankař lze ročník 

2013) 

Systém turnaje: turnaje se zúčastní celkem 6 družstev 

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel turnaje 

Zdrav. služba: zajišťuje pořadatel turnaje 

Startovné: 7.000,-Kč 

 

I. Technická ustanovení turnaje 

1. Hraje se dle platných pravidel ČSLH.  

2. Hraje se na půlku hřiště – střídání ze střídaček. 

3. Hrací čas utkání je 2x15 minut hrubého času. 

4. Střídání je po 60 vteřinách hry na povel rozhodčích (klaksonu) bez 

přerušení hry (letmé střídání). Střídání hráčů je trenéry prováděno 

pravidelně, v duchu fairplay. Hráč nesmí nastoupit v po sobě následujících 

střídání. 

5. Hraje se 3+1. 

6. Minimální počet hráčů 6+1. Maximální celkový počet startujících hráčů 

12+2. 

7. Hraje se bezkontaktní hokej. 

8. Za faul je hned nařízeno trestné střílení. 

9. Po inkasovaném góle gólman rozehrává puk za bránu. 

10. Každý tým bude mít 2 sady hokejových dresů. Družstva psaná jako domácí 

nastoupí v tmavých variantách. 

11. Včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje. 

II. Hodnocení turnaje 

1. Bodový systém (základní část): 

každý poločas se hodnotí samostatně:  - výhra – 2 body 

- remíza – 1 bod 

- prohra – 0 bodů 

2. O pořadí rozhoduje:   

a) celkový počet získaných bodů 

b) výsledek vzájemného utkání 

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené 

branky ze všech zápasů) 
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d) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 

e) nerozhodne-li se bodem a) - d), přijde na řadu 

los 

f) v případě bodové rovnosti 3 a více týmů 

minitabulka body c) – e) 

III. Protesty 

Při vznesení jakéhokoli protestu rozhodne o jeho oprávněnosti vedení turnaje. 

Při podání protestu bude složena záloha ve výši 1.000,-Kč, která bude vrácena 

při oprávněném protestu. V případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch 

pořádajícího turnaj. 

IV. Ceny 

1. Každý tým obdrží cenu. 

2. Každý hráč prvních 3 týmů obdrží medaili. 

3. Bude vyhodnocen nejužitečnější hráč každého týmu. 

4. Budou vyhlášeny nejlepší brankař a nejužitečnější hráč celého turnaje. 

5. Bude vyhodnoceno konečné pořadí mužstev. 

V. Zahájení a ukončení turnaje 

Zahájení je podle rozlosování 27.10.2022 od 8:00 hodin. Ukončení turnaje 

bude slavnostním předáním cen v 14:20 hodin. Pořadatel žádá zúčastněná 

mužstva o účast při zakončení turnaje ve svých zápasových dresech. Po 

vyhlášení bude ponechán čas na focení družstev na hrací ploše. 

VI. Účastnici 

1. Czech Dragons 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 


