
Letní hokejový turnaj starších žáků roč. 2007

SKLH Žďár nad Sázavou pořádá v termínu  26. - 27.8.2021 ve Žďáru nad Sázavou turnaj v ledním 
hokeji  kategorie SŽ.

Pravidla turnaje:

Startují hráči ročníku 2007 a mladší.Maximální počet hráčů 15 + 2. Před zahájením turnaje odevzdá
každý tým soupisku s platnými registračními průkazy. Neoprávněný start hráče se trestá kontumací 
všech výsledků daného týmu. Hokejová utkání se hrají dle platných pravidel ČSLH. 

Hrací systém:

- startovné 7000kč, polovinu startovného nutno zaplatit převodem v den přihlášení na účet č. 78 – 
7932540287/0100, druhá polovina hotově na místě, ve startovném nejsou zahrnuty náklady s 
ubytováním a stravováním
- 7 týmů v jedné skupině
- každý tým odehraje 6 hokejových utkání 

- hrací doba  2 x 15 min. čistého času
- vyloučení 1min. čistého času
- bodování, výhra 2 body, remíza 1 bod
- při rovnosti bodů  rozhoduje o umístění vzájemný zápas, skore, vstřelené branky
- rozhodčí, časomíru, zdravotní službu zajišťuje pořadatel
- týmy na prvních třech místech obdrží pohár a medaile
- každý tým bude mít v kabině nachystané občerstvení ( ovoce, nápoje)

Ubytování, stravování

- snídaně, obědy, večeře zajistíme na ZS, nebo v místě ubytování
- ubytování si každý tým zajistí sám (doporučujeme Hotel Jehla, Hotel Hajčman, Hotel Tálský 
Mlýn), ubytování na zimním stadionu objednávejte na tel. 608 860 155, nebo email: 
penzionjamy@seznam.cz
- pro všechny fanoušky, rodiče a ostatní bude otevřen klubový bufet s občerstvením

Týmy:
SKLH Žďár nad Sázavou

Rozpis zápasů:

Čtvrtek 26.8.2021

8.00 – 8.45         
9.00 – 9.45         
10.00 – 10.45     
11.00 – 11.45     
12.00 – 12.45    

mailto:penzionjamy@seznam.cz


13.00 – 13.45 
14.00 – 14.45    
15.00 – 15.45    
16.00 – 16.45    
17.00 – 17.45    
18.00 – 18.45   

Pátek 27.8.2021

8.00 – 8.45      
9.00 – 9.45        
10.00 – 10.45    
11.00 – 11.45    
12.00 – 12.45    
13.00 – 13.45    
14.00 – 14.45    
15.00 – 15.45    
16.00 – 16.45    
17.00 – 17.45  
18.00 – 18.30    ukončení turnaje

SKLH Žďár nad Sázavou
Miroslav Bartoň
tel. 608 860 155
penzionjamy@seznam.cz
                                                                                


