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Třetí ročník mezinárodního turnaje  

PRO HOCKEY TOURNAMENT 

ve spolupráci s JR HOCKEY 
ročník 2011 a mladší 

KDE:                   Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, Česká republika 

VĚK:                    2011 a mladší 

KDY:                    1 - 2. 4. 2020 

KONTAKT:       Richard Jareš, +420 777 581485, jares@prohockey.training 

STARTOVNÉ: 7000Kč (nevratnou zálohu 4000Kč je  nutné uhradit předem na účet: 

2001186686/2010, doplatek v hotovosti v den turnaje) 
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PROPOZICE TURNAJE 
 

- TURNAJ JE VYPSÁN PRO 8 TÝMŮ VÝKONNOSTI AAA 
- ZÁPASY SE HRAJÍ NA VELKÉ HŘIŠTĚ PODLE PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE 

SCHVÁLENÝCH ČSLH 
- HRACÍ DOBA: 2 x 18 minut 

 

1. Systém turnaje  – turnaje se zúčastní celkem 12 družstev, rozdělených do 2 skupin po 6, kde 

se utkají každý s každým. Poté play-off, ČF - A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, poté SF, F, o 3., 5., 
7.místo, týmy umístěné na 5. a 6. místě ve skupině hrají A5-B6, A6-B5 a poté o umístění. Každý tým 
odehraje minimálně 7 zápasů. Při faulu je nařízeno trestné střílení. Zápasy play-off při nerozhodném 
stavu, 3TS na každé straně. Hrací doba 2x18min čistého času. 
 

2. Hodnocení výsledků  – o celkovém pořadí ve skupině rozhodují: 
a) celkový počet získaných bodů 
b) výsledek vzájemného utkání 
c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené - obdržené branky ze všech utkání) 
d) vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání 
e) nižší počet obdržených branek ze všech utkání 
f) nerozhodne - li se bodem a) - e), přijde na řadu los 

 

3. Bodový systém turnaje -  
- výhra 2body 
- remíza 1bod 
- prohra 0 bodů 

 
4. Dresy - každé mužstvo přiveze dvě sady dresů. Týmy psaná jako domácí nastoupí ve tmavé 

variantě. 
 
 

5. Kdykoliv během turnaje může být každý hráč zkontrolován vedením turnaje, že se skutečně jedná o 
hráče narozeného po 1. 1. 2011. Každý hráč proto musí mít u sebe, doklad prokazující datum 
narození. Při neoprávněném startu hráče budou všechna utkání týmu kontumována a trenér bude 
vyloučen z turnaje. Při nepředložení dokladu je postupováno stejně jako by se tým prohřešil proti 
pravidlům. 
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6. Hodnocení mužstev a hráčů - na slavnostním vyhlášení po ukončení turnaje budou 

vyhlášeny týmy dle umístění v turnaji. Nejlepší 3 týmy turnaje dostanou pohár, diplom a medaile. 
Týmy na 4 - 12 místě dostanou diplom. Zároveň bude vyhlášen nejlepší hráč každého týmu, který 
dostane plaketu. Nejlepší 3 hráči turnaje dostanou hokejku JR HOCKEY. Individuální ocenění 
vyhlašuje organizátor turnaje 
 

7. Zahájení a ukončení turnaje - zahájení je podle rozlosování 1. 4. 2020 od 8 hodin. 

Ukončení turnaje bude slavnostním předáním cen 2. 4. 2020 v cca 16 hodin. Pořadatel žádá 
mužstva o účast při zakončení turnaje ve svých oddílových dresech. 
 

 
 

PODMÍNKY TURNAJE 

 

a) včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje, v případě, že daný tým nebude včas nastoupen, 
spustí se časomíra a každou minutu bude připsán jeden gól týmu, který je na ledové ploše 

b) udržování pořádku v prostorách areálu, zákaz hraní her v prostorách ZS 

c) vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a jsou schopni prokázat svou 
totožnost a věk registračním průkazem/kartičkou pojištěnce 

 

d) Úvodní bully prvního zápasu je v 8:00, tzn.ne nástup na ledovou plochu, prosíme o dodržování časového 
harmonogramu. 

e) Hráči, rodiče, trenéři si uvědomují rizika spojená s hokejem a na turnaji startují na vlastní nebezpečí. 

 

RESPEKT VŠEM HRÁČŮM, ROZHODČÍM, TRENÉRŮM, RODIČŮM A 
POŘADATELŮM TURNAJE 

 


