
 
PROPOZICE 

 
Turnaj v minihokeji U8 a U9 

 
 

O Jarní pohár 

 
 
 
 

Sportovní centrum Moutnice 
29.5.2022 

 

 
            
 



 

 
Všeobecná ustanovení 
 
 
 
Pořadatel turnaje:  Miroslav Mikulec 
 
Místo konání:  Sportovní centrum Moutnice, Moutnice,  
 
Termín turnaje:  29. 5. 2022 
 
Organizační výbor:  Miroslav Mikulec tel : 602 556 853 mail : mikulec.hclvi@seznam.cz 

Radim Lenkovič  tel : 724 718 885 mail : mladez@hclvibreclav.cz 
                                               
Rozlosování:   Provede pořadatel turnaje 
 
Ceny:   Všechny týmy obdrží poháry, medaile, diplomy  
 
Startovné:   tým U8: 4500,- kč 
    tým U9: 4500,- kč 
 

V hotovosti v den pořádání turnaje 
 
 
 

Lékařská péče: Na zimním stadionu bude v průběhu turnaje zajištěn zdravotník 
 
 
 

Technická ustanovení 
 
 
 
Předpis: Hraje se podle platných pravidel minihokeje ČSLH pro danou kategorii a 

propozic turnaje.  
 
Hrací systém: Hraje se každý s každým 1 x 23 minut hrubého času. Konečné umístění ve 

skupině se určí sečtením vyhraných, prohraných a remízovaných utkání.) 
Rozdělení bodů je 2, 1, 0. 
Úprava ledu viz rozlosování. Rozbruslení max. 5min před utkáním. 
O umístění ve skupině rozhoduje: 
a) počet bodů 
b) vzájemné utkání těchto mužstev při rovnosti bodů 
c) při nerozhodném vzájemném utkání, větší počet vstřelených branek 
d)los 
hraje se 3 na 3. Maximální počet hráčů je 12+2 

Start na turnaji: Turnaj je určen pro hráče U9 – 2013 a mladší,  
U8 – 2014 a mladší  

 
Podmínky účasti:  Týmy budou mít registrační průkazy všech hráčů k dispozici. 

V případě protestu budou hráči konfrontováni. 
 
 



Tresty:   Za každé porušení pravidel je nařízeno trestné střílení (dále TS). V případě  
trestu hráče na protihráče, TS provádí postižený hráč. V případě trestu za 
mužstvo, nařízené TS provádí hráč určený trenérem. TS se provede po 
skončení utkání. 

 
Vedení zápasů: Utkání jsou řízena systémem jednoho rozhodčího, kterého deleguje 

pořadatel 
 
 
Soupisky:    Před zahájením turnaje předají vedoucí mužstev soupisky mužstev 

(číslo,jméno a příjmení hráče, rok narození) 
Každé mužstvo si přiveze 2 sady dresů (světlé a tmavé) 

 
Ostatní:   Pořadatel si vyhrazuje v případě časového skluzu: 

- právo úpravy časového rozvrhu 
- upustit od úpravy ledu 
- provést pouze suchou úpravu 
 
Čekací doba je maximálně 5 minut, poté může být zápas zkontumován ve 
prospěch soupeře v poměru 3:0 (rozhoduje rozhodčí zápasu) 

Rozlosování: 

 
 
 
 

  


