
                                 

Grovetex Cup ročníků 2009 a 2010 
 

Termín:  17. - 18. listopadu 2018 
 

Místo konání: Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, 73801 Česká republika 

(www.hala-polarka.cz); GPS 49.6823519N, 18.3480492E 
https://mapy.cz/s/2ixmJ 

 

Pořadatel:  HC Frýdek-Místek 
 

Počet týmů: turnaj je plánován pro 12 družstev, 6 x ročník 2009 a 6 x ročník 2010. 
Každý ročník bude soutěžit v samostatné kategorii. 
 

Startovné a další náklady:  7.000,- Kč za družstvo 
 

- nezahrnuje náklady na ubytování, stravu či dopravu startujících týmů 

- startovné ve výši  7.000,- Kč musí být připsáno na účet: 282389711 / 0300,  
- variabilní symbol, zpráva pro příjemce: název klubu a daný ročník(nutno uvést z důvodu 
identifikace platby) 
- do 31. 10. 2018. 
 

Věková hranice: Kategorie ročník 2009 a mladší, kategorie ročník 2010 a mladší. 
   ( prosíme o dodržení věkové hranice, aby nedošlo k znehodnocení turnaje ). 
 

Pravidla a hrací systém:   
- minimální počet hráčů v týmu: 8+1, maximální 12+2 (dívky mohou nastoupit roč. 2008, 
2009) 
- hrací čas 1. den - 2x12 minut každý s každým; 2. den PLAY OFF 2x20 minut  
- 2 hrací plochy A a B na celou délku, počet hráčů na ledě 4+1 (4 na 4) s pravidelným 
střídáním všech čtveřic. 
- Ve skupině se hrají zápasy každý s každým (dvě skupiny po 6 týmech, 2009–6 a 2010-6) 
- každé družstvo musí mít 2 sady (barvy) dresů               
- platná pravidla ČSLH pro sezónu 2017 - 2018. 
- za platné registrace, soupisky hráčů, platné lékařské prohlídky – zodpovídají trenéři daných 
týmů. 



Body se rozdělují po každém zápase. Rozdělení bodů: 2 (vítězství), 1 (remíza), 0 (prohra). 
O umístění v základních skupinách rozhoduje: 

a)  počet bodů, 
b)  vzájemné utkání těchto družstev při rovnosti bodů, 
c)  při nerozhodném vzájemném utkání lepší rozdíl branek ze všech utkání, 
d)  mají-li družstva stejný rozdíl branek, pak větší počet vstřelených branek ze všech 
utkáních. 
 
- Čekací doba k nástupu do utkání je max. 5 minut, poté může být zápas kontumován ve 
prospěch soupeře v poměru 0:3 (rozhoduje rozhodčí zápasu). 
 
- Při vyřazovacích utkáních rozhodují v případě nerozhodného výsledku nájezdy, po třech na 
každé straně, pak již jen po jednom, se změnou pořadí družstev. 
 

Obědy: Pro hráče a trenéry zajistíme obědy přímo na hale ve „spodním velkém 
bufetu“ v ceně 100,- Kč/osoba. 

Objednávejte u pořádajících: p. Petr Balvín, tel.: +420 602 751 548 nebo       
e-mailem:  balvin.p@seznam.cz  

Platba obědů, první den turnaje přímo v bufetu u paní Evy Žáčkové, 
tel.: +420 737 550 481 

Dále pro každého trenéra + vedoucího V.I.P. občerstvení (2 osoby od každého týmu). Pitný 
režim a svačina pro každý tým v šatně, pro rodiče bufet vč. teplých pokrmů.  

Vyhodnocení: První tři družstva pohár, všechna družstva medaile za 1. – 6. místo. 
Ocenění nejužitečnější hráč týmu na turnaji, popřípadě brankář . . . 

Kontakt pro registraci: Petr Balvín, tel.: +420 602 751 548,    
     e-mail: balvin.p@seznam.cz 

Vedoucí turnaje: Petr Balvín 
     vedoucí turnaje HC Frýdek – Místek 
     tel.: +420 602 751 548 
 

Konkrétní časový harmonogram turnaje a rozlosování bude 
zpracován dodatečně na základě všech přihlášek jednotlivých 
týmů. Poté budou zaslány na přihlášené družstva. Předpokládané 
zahájení v 9:00 hod. 
 

Ubytování: Pro hráče i rodiče máme zajištěno ubytování s kapacitou cca 45 lůžek. Cena 
za osobu a noc 400 Kč. V případě zájmu si ubytování prosím objednejte přímo u 
poskytovatele viz kontakt níže. Dojednaná cena je množstevní, v případě nezájmu bude 
cena dle platného ceníku. Ubytování se nachází 6 km od hokejové haly Polárka cca 10 min. 
cesty automobilem. Parkování v areálu ubytování, možnost parkování i autobusu. 

Uzávěrka objednávek ubytování 31.10.2018 

LUDMA TRADING s.r.o. 
Žabeň  1 
PSČ  738 01 
tel.: +420 558 623 740 
mob.: +420 602 819 528    
e-mail: ludma@ludma.cz 
url: www.ludma.cz 
 


