
 

PROPOZICE 
 

 
 

„Hokejového turnaje přípravek“ 
 

určeného pro dva týmy ročník 2013 a ml. a ročník 2015 a ml., 
 

který se koná v pondělí 26.12.2022 
na zimním stadionu v Novém Bydžově 

 

 

Startovné: 

▪ 6000 Kč (dohromady za oba týmy) splatných v den turnaje hotově oproti pokladnímu 

dokladu 

 

Hrací systém: 

▪ Turnaje se zúčastní 4 kluby, přičemž každý klub bude mít dva týmy. 

▪ Systém turnaje je každý s každým.  

▪ Hrací doba – 2x18 min. hrubého času, letmé střídání po minutě ohlášeno sirénou. 

▪ Rozbruslení bude bez puků, úprava ledu dle potřeby suchá/mokrá varianta.  

▪ Pořadatel si vyhrazuje změnu v souvislosti na časový program turnaje. 

▪ Během dne proběhnou dovednostní soutěže. 

 

Hrací řád: 

▪ dle pravidel ČSLH pro minihokej 

2013 a ml. (výjimka 2 hráči r. 2012) – mantinely na červené 3+1, černé puky 

2015 a ml. – mantinely na modré 4+1, modré puky 

 

Bodování v turnaji:  

▪ Každý tým získává za výhru 2 body, remíza 1, prohra 0 bodů. 

▪ Tabulky budou vedeny dvě – podle ročníků a dohromady za tým. 

 



O konečném pořadí rozhoduje: 

▪ počet bodů ze všech zápasů 

▪ v případě rovnosti vzájemný zápas 

▪ rozdíl skóre ze všech zápasů 

▪ vyšší počet vstřelených gólů 

▪ los 

 

Protesty: protest musí být podán písemně se zálohou 500,-Kč nejpozději 15 minut po ukon-

čení utkání k rukám pořadatelky turnaje. V případě uznání protestu je záloha vrácena protes-

tující straně. 

 

Povinnosti týmů: 

▪ Každý tým musí mít dvě sady dresů rozdílné barvy (světlé – tmavé) opatřené čísly.  

▪ Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji. Za dodržová-

ní odpovídá vedoucí týmu. Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady 

sportovní morálky a slušného chování svých týmů, zodpovídají za pořádek a předání 

kabin. 

▪ Týmy jsou povinny nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů 

pořadatele. 

 

Ceny: poháry, medaile, diplomy, věcné ceny 

 

Identifikace hráčů:  

▪ hráčské karty, popř. u neregistrovaných hráčů souhlas rodičů – na vyžádání 

k nahlédnutí 

 

Rozhodčí, zdravotní služba: zajišťuje pořadatel turnaje 

 

Stravování: 

▪ možnost stravování v místním Bufáči U Ledu 

▪ pořadatelský klub nezajišťuje hromadné stravování pro hostující kluby 

 

Pořadatelka turnaje – kontaktní osoba: 

Tereza Klozová – T.Klozova@seznam.cz, +420 737 662 246 

 

 


