
ROČNÍK 2005 A MLADŠÍ



Město Valašské Meziříčí  
HC Bobři Valašské Meziříčí
 Si Vás dovolují pozvat do Valašského Meziříčí 

na tradiční  hokejový turnaj.





PROPOZICE TURNAJEPROPOZICE TURNAJE

 Termín : 19. 19. –– 21.12.201821.12.2018
 Místo : Zimní stadión Valašské Meziříčí
 Počet mužstev : 9
 Systém turnaje : Hrací doba je 2x15 min čistého času.  Systém turnaje : Hrací doba je 2x15 min čistého času. 

Hraje se ve třech skupinách, týmy se skupiny A hrají 
proti týmům ze skupiny B a týmům ze skupiny  C, 
následně celková tabulka všech týmů , následně play 
off, každý odehraje minimálně osm utkání.

 Pravidla turnaje : V tabulce: počet bodů,brankový 
rozdíl, větší počet vstřelených branek,los.

V následném play off 3trestná střílení.
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CENY: Mužstva na  1-5.místě obdrží pohár,

medaile, bude vyhodnocen nejlepší hráč, 
útočník, obránce a brankář

 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ: telefonicky + vyplněná 
přihláška

 STARTOVNÉ:  8000,-KČ splatné po potvrzení 
přihlášky pořadatelem turnaje

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Roman Adámek 605 439 995

ra.roman@seznam.cz



HC Bobři Valašské Meziříčí

 IDENTIFIKACE HRÁČŮ, DRESY: 

platné registrační průkazy,  vyplněná 
soupiska,každé mužstvo bude mít k dispozici 
2sady dresů rozdílných barev

 ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, ROZHODČÍ, ČASOMÍRA:  ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, ROZHODČÍ, ČASOMÍRA: 
zajišťuje pořadatel

NÁMITKY: Veškeré námitky - do 10min po 
skončení utkání turnaje hlavnímu pořadateli 
s vkladem 500,-Kč. 

V případě uznání protestu bude vklad vrácen .



Proč právě k nám



Tradice a bohaté ocenění
Galerie vítězů

První  ročník Bobři Valašské Meziříčí

Druhý ročník HC Zubr Přerov

Třetí ročník HK Liptovský Mikuláš

Původní název turnaje BOBR CUP

Celkem 7 ročníků

Celkem se turnaje zúčastnilo 56 mužstev               

ze čtyř států



Skvělá divácká atmosféra



HC Bobři Valašské Meziříčí

Bohatá VIP pro trenéry 

a vedoucích mužstev

Tradiční valašská pohostinnostTradiční valašská pohostinnost



HC Bobři Valašské Meziříčí
 Ubytování a stravování zajištuje pořadatel, 

info dle počtu a typu ubytování

 Výsledky turnaje budou live na onlajny.com

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 
systému turnaje před jeho začátkem

 Rozlosování bude vytvořeno ihned po 
potvrzení posledního týmu a zaplacení 
startovného


