
HK Krnov mládež  

            pořádá  

  hokejový turnaj 
 

                                                              

Propozice 

Ročníky 2009 a mladší 

Vážení sportovní přátelé, vážený pane, paní, 

dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na hokejovém turnaji 

ročníků 2009 a mladší, který se koná v Krnově  

Termín:     29.12.2018 (sobota), od 8:00 hod. do 18:00 hod. 

Místo konání:    Zimní stadion Krystal Krnov, ul. Petrovická č. 1923. 

Pořadatel turnaje:  HK Krnov mládež, Česká republika  

                                http://www.hokej-krnov-mladez.cz/ 

 

Počet týmů: turnaj je plánován pro 8 družstev 

 

Startovné a další náklady:  Startovné turnaje 3.000,- Kč (NEVRATNÉ) 

- nezahrnuje náklady na ubytování, stravu či dopravu startujících 

týmů 

- startovné ve výši 3.000,- Kč musí být připsáno na účet klubu 

KH Krnov: 

 číslo účtu: 256427374/0300,  

 variabilní symbol: název klubu (nutno uvést z důvodu 

identifikace platby), 

 do 30.11.2018.  

 



 Věková kategorie:  

Turnaj je určen výhradně pro hráče narozené v roce 2009 a mladší 

ročníky.  

(Prosíme trenéry a funkcionáře o dodržení výše uvedených 

požadavků, aby turnaj nebyl znehodnocen staršími hráči a startovali 

ti, co mají).  

 

Ceny:  

Každý tým dle dosaženého umístění v turnaji obdrží pohár, medaile a 

sladkou odměnu.  

 

Pro hráče bude v šatnách zajištěn pitný režim a malá svačina. 

 

 

Pravidla a systém turnaje: 

 maximální počet hráčů v družstvu: 12+1 (nutno dodržet),  

 osm zúčastněných družstev hraje systémem dvou skupin po čtyřech 

týmech, a to ve skupině každý s každým 2 x 15 min, následně bude hrát 

vítězné družstvo z „A“ skupiny se čtvrtým družstvem z „B“ skupiny a 

naopak, dále bude následovat druhý z „A“ skupiny proti třetímu družstvu 

z „B“ skupiny a naopak, 4 vítězné týmy postoupí do semifinále, vítězové 

z těchto zápasů budou hrát o první a druhé místo, poražení o třetí a 

čtvrté místo, zbývající 4 družstva si ve stejném stylu zahrají o 5. – 8. 

místo, 

 hrát se bude souběžně na dvou podélných hřištích podle pravidel 

minihokeje v této věkové kategorii, systémem 4 – 4,        

Body se rozdělují po každém zápase. Rozdělení bodů: 2 (za vítězství), 1 (za 

remízu), 0 (za prohru). 

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 utkání. 

 Čekací doba k nástupu do utkání je maximálně 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. 



Změny v průběhu turnaje:  

 

V případě časového skluzu si pořadatel turnaje vyhrazuje právo úpravy 

časového rozvrhu utkání. 

Konkrétní časový harmonogram turnaje a rozlosování bude zpracován 

dodatečně na základě přihlášek jednotlivých týmů. A budou zaslány po 

potvrzení účasti. 

 

Pro dotazy a přihlášky kontaktuje za organizační výbor HK Krnov mládež 

 

Jiří Genzer (vedoucí mužstva), tel. č.: 604 934 269 

e-mail: hokejkrnovmladez@seznam.cz   

  

Piskoř Michal (šéftrenér), tel. č.: 602 230 499 

e-mail: michalpiskor.67@seznam.cz 

 

mailto:hokejkrnovmladez@seznam.cz

