
                                                

LED PROFES CUP 

Led profes Cup 2020
Propozice turnaje

Název turnaje: Led profes Cup 2020

Sponzor turnaje: LED PROFES

Místo turnaje: Zimní stadion Veselí nad Lužnicí, Sokolská ulice 651

Datum a začátek: 28.3. 2020 od 9:00

Specifikace turnaje: 
Jednodenní turnaj ROČNÍK 2011
Hráči narození v roce 2011 a mladší, holky max. 2009. omezen (max. 1 v týmu), holky    
2010 a mladší neomezeně.
Vedoucí mužstva předloží pořadateli platné RP, případně kopii rodného listu!!!
Vedoucí  jednotlivých  mužstev  a  trenéři  odpovídají  za  to,  že  všichni  jejich  zúčastnění  
hráči mají platné lékařské prohlídky a jsou řádně pojištěni.

Účastníci turnaje: 
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
Dukla Jihlava
HC Motor České Budějovice
….......................
….......................
….........................

Startovné:
Startovné je stanoveno pořadatelem turnaje na 5000,- Kč na každý tým.  Každý účastník 
turnaje je povinen zaplatit do 7.3.2020 nevratnou zálohou 2500,- Kč, která bude poté 
odečtena ze startovného. Tuto zálohu prosím uhraďte na účet pořadatele turnaje č.ú. 
83031055/5500. Variabilní symbol: 2020, zpráva pro příjemce LED PROFES CUP a název 
týmu.
V případě neuhrazení zálohy do 7.3.2020 oslovíme jiné zájemce o účast na turnaji.

Hrací řád a systém: 

1. Do utkání musí nastoupit min. počet hráčů min. počet 12 + 2 max. 18+2. medaile budou po
22 ks. (20 hráčů plus 2 trenér) Týmy budou A + B

2. Hraje se dle platných pravidel ČSLH systémem každý s každým dle programu turnaje na
2x12 min. hrubého času. Výhra za 3 body. Remíza za 1 bod v případě remízy nájezdy 3
na každé straně, pak do rozhodnutí náhlá smrt. Musí se prostřídat všichni hráči. Výhra
na nájezdy 1 bod navíc.každý tým odehraje 5 utkání. 

3. Hraje se dle platných pravidel ledního hokeje pro minihokej soutěž 3. tříd,  soutěžního a
disciplinárního řádu ČSLH s výjimkami uvedenými v těchto propozicích. 

4. O pořadí  rozhoduje:

a) počet bodů
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b) výsledek vzájemného utkání nebo minitabulka při více mužstvech

c) rozdíl vstřelených a obdržených branek

d) vyšší počet vstřelených branek

e) los

5. Rozhodčí  delegováni  s  platnou  licencí  ČSLH,  úprava  ledu  bude  prováděna  po  dvou
odehraných utkáních

6. Pořadatel si vyhrazuje právo organizační změny turnaje v případě potřeby. Při menší počtu
družstev se může nepatrně měnit i startovné.

7. Vyhodnocení mužstev a jednotlivců: 

a) 1. – 3. místo – pohár, medaile, diplom

b) 4. – 6. místo  -  pohár, diplom

nejlepší hráč týmu, nejlepší hráč turnaje, nejlepší brankář turnaje

8. Povinnosti mužstev:

a) Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů rozdílné barvy (světlé – tmavé) opatřené čísly. 

b) Mužstvo uvedené v rozpise utkání  jako domácí  hraje ve světlých  dresech. (pokud se
nedohodnou týmy jinak)

c)  Hráči  jsou  povinni  nastupovat  k  utkání  v  kompletní  předepsané  výstroji  (včetně
ochranných přileb s celoobličejovou mřížkou nebo plexi a chráničem krku). Za dodržování
odpovídá  vedoucí  mužstva.  Trenéři  a  vedoucí  družstev  jsou  povinni  dodržovat  zásady
sportovní  morálky a slušného chování  svých družstev,  zodpovídají  za pořádek a předání
kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. Záloha na klíč od kabiny je 1000,- Kč,
tato  záloha  bude  vrácena  po  předání  kabiny  v  neporušeném a  uklizeném stavu.  Nutno
používat rozlišovací pásky a střídání provádět v duchu fair play!!! Nebude tolerováno
účelové střídání hráčů!!!

d) Mužstva jsou povinna nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů
pořadatele.

e) Čekací  doba při  nedostavení se v rozpisem stanoveném čase k zahájení utkání činí 5
minut. Poté následuje kontumace utkání ve prospěch soupeře v poměru 5:0.

9. TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ zabezpečení

a) Pořadatelé zajistí a hradí ledovou plochu, rozhodčí, časoměřiče, zapisovatele, zdravotní
službu a pořadatelskou službu, občerstvení do kabiny pro jednotlivá družstva.

b) Zúčastněná mužstva si hradí ostatní náklady (dopravu, stravu atd.)

c) na zimním stadionu je zajištěn bufet + možnost obejdnávky pizzy www.pizzaveseli.cz

10. Pořadatel Turnaje:

Oddíl ledního hokeje TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Tomáš Chlaň

602376552, emailkrasin@centrum.  cz
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