
                     SUPERTURNAJ         
                   AMATÉRŮ V MINIHOKEJI 

6.ročník : HOBBY HOCKEY 2019 
Sobota  21. září  2019 -  NOVÝ JIČÍN 

 
 Termín:-           21. září 2019 na městském  ZS Nový Jičín od  9:00 do 16:30 hod. 
 

Věková hranice:-       hráči min. 18.let a starší, počet hráčů na ledě 3+1  
                                                min. počet hráčů v týmu  6 + 1  -  max. počet hráčů v týmu 9 + 2 hráčů.  
        Turnaje se mohou zúčastnit hráči, kteří v sezónách 2017/18/19 nenastoupili k jedinému  utkání  
        v jakékoliv soutěži řízené ČSLH. Před zahájením prvního utkání, vyplní  každý tým soupisku a 
        předloží ke kontrole občanské průkazy. Každý tým bude mít jednotné dresy, v případě stejné    
        barvy budou zapůjčeny dresy organizátorem turnaje. 
 

Hrací systém:-    Podle počtu přihlášených družstev bude připraveno rozlosování a zasláno 

                                           e-mailem  vedoucímu každého týmu.  
               

Hrací čas:-               1 x 20 minut hrubého času.  
                             

Pořadí v turnaji – kritéria:-           - Body  / vítězství 2.body,  Remíza 1.bod 

                                                   - vzájemná utkání, 
                                                   - rozdíl ve skóre, 
                                      - počet vstřelených branek, 
    

Pravidla:-   platná pravidla ČSLH pro sezónu 2019-20. Minihokej na šířku hřiště 3 - 3 , současně 

            na dvou hřištích. V případě většího počtu družstev současně na třech hřištích. 
            Zápas řídí rozhodčí ČSLH. Bude minimálně přerušována hra, vhazování převážně jen                
            při vstřelené brance nebo po nařízeném nájezdu za faul. Platí omezená hra tělem, odstavení  
            hráče pouze při souběžném pohybu. Trestá se podražení, sekání, krosček, náraz na hrazení    
            a nesportovní chování. Při jakémkoliv faulu bude nařízeno trestné střílení.   
            Za nesportovní chování může být hráč vyloučen do konce utkání či z celého turnaje.     
                                      

Startovné:-       500,- Kč za hráče – před zahájením turnaje. / v ceně je oběd pro každého  

                                    hráče v „Hospůdce na zimáku“  
                                    Ze startovného se hradí led, šatny, rozhodčí, časomíra, zdravotník, oběd a ceny. 
 

Stravování:-     Pro hráče jednotné menu v salonku „ Hospůdky na Zimáku“ v ceně 110,- Kč. 

                                     Pro ubytované celodenní stravování na zimním stadionu - 
                                     snídaně 110,-Kč, oběd 110,-Kč, večeře 110,-Kč. 
                                     V průběhu turnaje občerstvení v restauraci a u bufetového okénka. 
 

Ubytování:-       Zajistíme po dohodě s vedoucím týmů v Hotelech a ubytovnách v Novém Jičíně     

                                      Za jednotnou cenu 400,-Kč až 600,- kč / 1.osoba –lůžko / podle výběru hotelu 
             

Kontakt a přihlášení :-  Fleischmann Jaroslav   jaraflaska@seznam.cz      +420603528354        
 

Vyhodnocení:-   První 3. družstva poháry. Všichni upomínkové butony.                                            
 

Hrací plán:-    viz  příloha – bude zaslána po přihlášení všech týmů. 
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