
              TURNAJ  V  LEDNÍM  HOKEJI  A  MALÉ  KOPNE

Termín:  6.- 7. srpna 2022  sobotu od 08:00,  v neděli do 18:00 hod.  na zimním stadionu v Kroměříži.  

Kategorie:   ročníky 2012 a ml.  povolena jedna dívka ročník 2010. Hraje se 5-5. Minimální počet hráčů v 
týmu 10+2, účastník turnaje je povinen přijet s minimálním počtem hráčů, jinak nebude k turnaji připuštěn.  

Hrací systém: 9. účastníků, ve 3 nalosovaných skupinách každý s každým, z každé skupiny postoupí       
1 .    tým do turnaje o 1 - 3 místo                                                                                                                                             
2.     tým do turnaje o 4 - 6 místo                                                                                                                                             
3.     tým do turnaje o 7 – 9 místo

Pořadí v turnaji – kritéria:                                                                                    
- Body                                                                                                                                                                                            
- vzájemná utkání                                                                                                                                                                        
- rozdíl ve skóre                                                                                                                                                                            
- počet vstřelených branek                                                                                                                                                        
-  los

Pravidla:  Platná pravidla ČSLH pro sezonu  2022/23   Každé družstvo - dvě barvy dresů (družstvo uvedené
jako domácí hraje ve světlých dresech.  Před zahájením turnaje proběhne kontrola registrací  stačí kopie  
všech hráčů, podle zaslané soupisky.  

LEDNÍ HOKEJ Hrací čas:         2   x 20. min. čistého  času, úprava ledu po každém  druhem utkání. 
Každý tým odehraje 4 utkáni.   Za vítězství v základní hrací době jsou 3b a za remízu 1b.

MALÁ  KOPANÁ Hrací čas:         2   x 15. min. hrubého času, Každý tým odehraje 4 utkáni.   Za vítězství 
v základní hrací době jsou 3b a za remízu 1b.



        

Soupiska:    Každý tým pošle na email s.rusko@seznam.cz    soupisku hráčů , kde musí být  uvedeno jméno
a příjmení, datum narození.                              

Vyhodnocení:     Medaile a poháry 1.-3. místo

Startovné:   10 000,- Kč / 400,- Euro  na družstvo                                                                                              
uhraďte na účet  1974373002/5500  Raiffeisen  BANK a.s.  do 7 dní  po přihlášení  (v případě neuhrazení 
zálohy přihláška  se  stává neplatnou) – poznámka – název klubu 

stravováni :  Pro hráče a vedení družstev zajistíme celodenní stravování v hospodě na  zimním stadionu  
jídelně v ceně 390,-Kč / jeden den / snídaně 130,- Kč, oběd / 130,- Kč, večeře 130,- Kč /                                    

Ubytováni :   Zajistíme v ubytovnách a hotelech v Kroměříži  a okolí v ceně  400, až 700,- Kč, na osobu a 
den 

Stravování a  ubytováni zabezpečuje pořadatel turnaje na  náklady 
účastníků turnaje. Podmínka účasti na  turnaji!!

PROTESTY:      Protest se podává osobně k řediteli turnaje a je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Protest 
podává výlučně trenér, nebo vedoucí mužstva. Pokud je protest oprávněný, částka se vrací. V případě 
oprávněnosti protestu je možno provinilce potrestat napomenutím,   kontumací zápasu, kontumací výsledků 
celého turnaje. V případě nejvyššího trestu družstvo může nadále na turnaji hrát, ale výsledky mu budou 
kontumovány.  O trestu rozhoduje ředitel turnaje.

Ředitel turnaje – Slobodan Rusko  +420608255886   s.rusko  @seznam.cz
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