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MEZINÁRODNÍ  TURNAJ 6.TŘÍD  (ročník 2008)

10.4. - 12.4.2020

Propozice turnaje

Termín:   10.4 - 12.4. 2020

Místo:  Mini Werk  Arena, ulice Frýdecká 850, 739 61, Třinec

Kategorie:  6.třída – chlapci ročník 2008 a mladší, dívky ročník 2006 a mladší (bez výjimky)      

Počet účastníků: 8 týmů (každý tým max. 15 hráčů a 2 brankáři)

Pravidla a hodnocení:

1.ČÁST TURNAJE

a) Hraje se 2 x 20  minut čistého času, každý pul čas se počítá zvlášť (výhra půl-čas 2 body,
remíza 1 bod a prohra 0 bodů). Vždy po utkání za jakéhokoliv výsledku následuje 5 minut
prodloužení 3 - 3 o extra bod – při remíze v prodloužení 0 bodů. Celkově  může tým získat za
jedno utkání až 5 bodů.
b) ve skupině se hraje systémem každý s každým s konečným pořadím A1 - A4  a  B1 - B4 .
b) 2. ČÁST  TURNAJE – PLAY OFF

po konečném umístnění ve skupině následuje pavouk: semifinále: A1–B2, A2–B1 (vítězové hrají o první
místo a poražení o třetí místo), A3–B4, A4–B 3, (vítěz hraje o 5 místo poražený o 7 místo).

2.ČÁST TURNAJE – PLAY OFF



Hraje se 2x20 minut čistého času (utkání se již počítá jako standardní, již ne po poločasech)!  
V případě remízy následuje 5 minut prodloužení 3 na 3. Po remíze v prodloužení následují 
samostatné nájezdy – 3 nájezdu z každého týmu (hráč – exekutor, dle výběru trenérů).

 při rovnosti bodů (dvou a více týmů)  o konečném umístění rozhoduje: 
 vzájemná utkání (při rovnosti více týmů užší tabulka vzájemných zápasů),
 rozdíl vstřelených a obdržených gólů, 
  větší počet vstřelených gólů,  los.

TRESTY:

Menší tresty:  - 2 minuty

Větší tresty:  - 10 minut

 - 5 minut + do konce utkání (hráč nesmí nastoupit v dalším utkání)

ORGANIZAČNÍ INFO

 turnaj začne 10. 4. 2020  cca v 10:00 a ukončen bude 12.4. 2020   cca v 15:00 hod.
 úprava ledu vždy po odehraném utkání
 každý tým musí mít dvě sady dresů. Tým v zápise vedený jako domácí hraje ve

světlých dresech
 každý zápas řídí 2 rozhodčí - zajišťuje pořadatel
 zdravotní služba - zajišťuje pořadatel
 protesty - eventuální protesty je nutno podat písemně, do 15-ti minut po skončení utkání,

v kanceláři direktoriátu turnaje s vkladem 500,- Kč. Ten je vratný při uznání oprávněnosti 
protestu; při neoprávněném protestu je nevratný

 identifikace hráčů – platné registrační průkazy všech hráčů budou předloženy před 
turnajem

 odeslání soupisky se jmény, kopí registrací  hráčů do 15.3.2020
 do  15.3. 2020  (s.rusko@seznam.cz)
 rozpisy utkání budou poslány účastníkům do 15.3.2020

Pořadatel turnaje:  HOKEJ JE OK, z.s.  Řezáčová 424/14, 779 00 Olomouc

Platba startovného:   Startovné činí   platba v EUR   450,00 €  

 platba  10.000 Kč.    1974373002/5500  Reiffeisen Bank, a.s.

 platba v EUR.   450,00 €  IBAN: CZ45 5500 0000 0019 7437 3002    SWIFT: RZBCCZPP 

 Do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu a ročník (např. HC Olomouc 2008)

Ceny:

Týmy na 1. - 3. místě obdrží pohár a medaile. Po každém utkání bude vyhodnocen nejlepší
hráč utkání z každého týmu od stráni trenéra svého týmu. 
Na  konci  turnaje,  bude  vyhodnocen  nejlepší:  brankář,  obránce,  útočník   dle  soudu
organizátora turnaje. Statisticky údaj, nemusí byt rozhodující faktor v  rozhodovaní. 



Ubytování:    Zajišťuje pořadatel na  náklady účastníku.  Cena ubytovaní se liší dle 

zařízení. 

Hotel Steel – 2 km od Werk arény   www.steelhouse.cz/hotel  (se snídaním) 

Hotel Třinec – 1,5 km od Werk arény  www.hoteltrinec.cz   bez snídaně (na zimním stadionu)

Strava:  Zajišťuje pořadatel na  náklady účastníku. 

Snídáni: Bistro Vitality – Mini Arena – (formou buffetu) 

Obědy: Bistro Vitality – Mini Arena – (polévka, hlavní jídlo, voda na stůl)

Večeře: Bistro Vitality - Mini Arena – (hlavní jídlo, dezert, voda na stůl)

Cena stravy bude upřesněna před turnajem 

Přihlášky na turnaj: 

PŘIHLÁŠKA SE STÁVÁ PLATNOU AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO! 

Kontaktní osoba: Slobodan Rusko – předseda spolku HOKEJ JE OK, z.s. 

Email: s.rusko@seznam.cz

Mobil: +420 608 255 886

http://www.steelhouse.cz/hotel

