
 

 

 

 TURNAJ 

 KRATOCHVÍLŮV MEMORIÁL 
 

hokejový turnaj pro hráče r. 2007 

 

Pořadatel turnaje 

 
SC Kolín – 8. třída - ročník 2007 

 

Kontaktní osoby 

 

Šárka Čermáková              tel. 774 533 233 , sarka.cermak@seznam.cz 

Jan  Kopecký                     tel. 606 567 937,  kopejda28@volny.cz 

                               

Termín turnaje a místo konání 

 

30. 12. 2020 – Zimní stadion v Kolíně, Brankovická 1289, Kolín 5, 280 00 

 

Věková hranice 

 

Turnaj je vypsán pro hráče, kteří jsou narozeni v roce 2007. 

 

Soupiska a počet hráčů 

 

- Počet hráčů je limitován na 20, z toho 18 hráčů do pole a 2 brankáři. 

Tomuto počtu budou odpovídat i sady medailí. 

- Předběžnou soupisku hráčů s uvedením jména a příjmení, číslem dresu a 

číslem registračního průkazu zašlete nejpozději do 20. 12. 2020 na e-mail 

obou kontaktních osob. 

- Při příjezdu na turnaj předá vedoucí družstva finální verzi soupisky, 

pokud se bude lišit od soupisky již zaslané. Současně předá registrační 

průkazy k případné konfrontaci. 

- Pokud budou prokázány nesrovnalosti, může být mužstvo vyloučeno. 

 

 

mailto:sarka.cermak@seznam.cz
https://email.seznam.cz/#compose?to=kopejda28%40volny.cz


 

Hrací doba a systém turnaje 

 

Hraje se na celou ledovou plochu systémem každý s každým. Hrací doba je 

3x10 min čistého času, přestávky mezi třetinami jsou 2 min, přestávkou mezi 

zápasy je doba, která je určená zároveň pro úprava ledu cca 15 min. Úprava ledu 

je po každém utkání. Hraje se podle pravidel ČSLH pro danou kategorii. 

 

Bodový systém 

 

- za výhru v zápase 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů  

- 3 samostatné nájezdy - za výhru 1 bod za remízu 0,5 bodu 
 

O pořadí rozhoduje 

 

- počet bodů ze všech utkání 

- vzájemné utkání 

- rozdíl branek (skóre) 

- vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 

- jestliže rovnost stále trvá, rozhodne o pořadí los 

 

Startovné 

 

- Startovné je 4.000 Kč za družstvo. 

 

Tresty 

 

- menší trest, faul – 1 min 

- ostatní tresty – dle platných pravidel svazu 

 

Protest 

 

- Musí být předán písemně nejpozději 10 minut po skončení utkání. Vklad 

je 1000 Kč. Protesty bude řešit pořadatel turnaje, který má konečné právo 

v rozhodnutí sporu. V případě zamítnutí protestu připadá vklad ve 

prospěch pořadatele. 

 

Program turnaje 

 

- Program bude zahájen v 8:30 hodin prvním zápasem a ukončen v 19:00 

hodin vyhlášením výsledků a předáním cen. 

- Při rozpisu se přihlíží k dojezdové vzdálenosti jednotlivých mužstev. 

 

Dresy 

 

- Každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev. 



 

 

 

Rozhodčí, časomíra a zdravotní služba 

 

- Zajišťuje pořadatel na vlastní náklady. 

 

Stravování a pitný režim 

 

- Stravování si zajišťuje každé mužstvo individuálně - oběd pro každý tým 

lze zajistit v restauraci na zimním stadionu www.zimakkolin.cz 

- Současně na požádání týmu je možno zajistit i ubytování.  

- Na náklady pořadatele bude zajištěn pitný režim. 
 

Ceny 

- každé družstvo obdrží dort, diplom, medaile + trofej  

- individuální ceny 

 nejlepší brankář 

 nejlepší obránce 

 nejlepší útočník 

 nejužitečnější hráč turnaje 

 

Závěrem  

 

Jaroslav Kratochvíl byl dlouholetý šéftrenér mládeže hokejového klubu 

v Kolíně, kde také patřil k průkopníkům a organizátorům hokejového života. 

Byl zakladatelem organizované a systematické práce s dětmi předškolního věku. 

Stal se vychovatelem a vzorem pro nastupující mladé trenéry. V klubu SC Kolín 

zanechal nesmazatelnou stopu v práci s mládeží. Na jeho počest je každoročně 

pořádán turnaj s názvem Kratochvílův memoriál. 

 

Pevně věříme, že se Vám náš turnaj bude líbit a všechny zúčastněné týmy budou 

hrát v duchu fair play.  

 

Těšíme se na Vaši účast a sportu zdar. 
 

 

 

 


