
 

Turnaj v minihokeji  

ročníku 2014 

Propozice turnaje 

                                                                            HDC CHRISTMAS CUP 2022 

                                                                                     

 

Vedení turnaje: Milan Filipi 

   email: mifili@seznam.cz 
   telefon:  +420 732 447 170 
                                               Petr Ujfaluši 

                                                email: petr.ujfalusi@hdcczech.cz 

                                                telefon: +420 606 743 109 

Vklad:                ????       vedoucí zúčastněných mužstev složí před zahájením turnaje vklad ve výši 7000,- 

Kč v hotovosti panu Kvasničkovi, nebo zašle startovné před začátkem turnaje na 

účet HDC Czech republic 
 

Technická ustanovená turnaje 
 

1. Hraje se podle pravidel ledního hokeje pro minihokej schválených ČSLH. 

 

2. Systém turnaje – turnaje se zúčastní celkem 6 mužstev. Mužstva sehrají zápasy systémem každý 

s každým. 

 

3. Hrací řád utkání – hrací doba je 1 x 25 minut hrubého času 
 - střídání je po 60 vteřinách (letmé střídaní) 

 - střídání hráčů bude na klakson, jedná se o letmá střídání bez   
    přerušení hry  

  - hrajeme 3 + 1 
                   - hraje se bezkontaktní hokej 

  - provinění proti pravidlům – trest -> trestné střílení (provádí se po utkání) 

  - úprava ledu proběhne vždy dle rozpisu max. po 2 odehraném utkání 
 

4. Hodnocení výsledků – o celkovém pořadí ve skupině rozhodují:  

a) celkový počet získaných bodů 

b) výsledek vzájemného utkání  

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené branky) 

d) vyšší počet vstřelených branek 

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

5. Bodový systém -   

            - výhra v základní hrací době --> 2 body,  

                                           - remíza → 1 bod       

                                           - prohra v základní hrací době --> 0 bodů 

 

6. Startující – zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů ročníků 2012   
  (minimálně 6+1).  



 

7. Protesty – při vznesení jakéhokoli protestu rozhodne o jeho oprávněnosti vedení turnaje. Při  

       podání protestu bude složena 500,- Kč záloha. Tato záloha při oprávněnosti protestu bude    

       vrácena. V případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořádajícího turnaje.   

  

8. Zahájení a ukončení turnaje – zahájení je podle rozlosování od hodin. Ukončení turnaje  
         bude slavnostním předáním cen. Pořadatel žádá zúčastněná mužstva o účast při zakončení turnaje   

          ve svých dresech.  Po vyhlášení bude ponechán čas na focení družstev na ledě.   

        Žádáme, aby na led šel pouze realizační tým mužstva a maximálně dva fotografové (ne všichni rodiče) 

 

9.    Na turnaji bude v průběhu turnaje zajištěn zdravotník 

 

10.  Všechny týmy obdrží diplomy a HDC ceny. První tři týmy obdrží poháry a medaile. Budou vyhlášeny 

nejlepší hráči turnaje v jednotlivých dovednostech. 

 

                                                               Podmínky turnaje: 

 
a) dvě sady dresů rozdílných barev 

b) včasný nástup týmu k utkáním dle rozlosování turnaje 

c) udržování pořádku v prostorách zimního stadionu 

d) vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a jsou schopni 

prokázat svou totožnost a věk registračním průkazem, popřípadě kartičkou pojištěnce. 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

     


