METEOR CUP

turnaj v mini hokeji pro ročník 2014

PROPOZICE TURNAJE
A. Všeobecná ustanovovení

Termín turnaje:
Zahájení

pátek 15.4. 2021
9:00hod

Místo konání:

SPORT ARÉNA TŘEMOŠNÁ
Plzeňská 1080

Pořadatel turnaje:

330 11 Třemošná

HC Meteor Třemošná

Organizátor turnaje: Václav Polívka

Startovné: 5000 Kč za mužstvo, splatné do 30.03. 2021 na účet
čú: 1183552012/2700 nebo v hotovosti na místě.

kontakt email:

v.polivka@hcmeteor.cz

tel: +420 728 618 861

B. Technická ustanovení:
1. Předpis:
hraje se dle pravidel ČSLH pro minihokej (hraje se na polovinu a
šíři hřiště), soutěžního řádu a propozic turnaje. V průběhu poločasů není možné měnit
jednotlivých
řad hráčů, stejně jako pořadí jejich střídání. Porušení tohoto pravidla
bude trestáno samostatným nájezdem. Střídání bude probíhat na základě pokynu rozhodčího.
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na úpravy herního řádu a herního systému turnaje.

2. Startují:
12+2 hráčů)

hráči narození r. 2014 a mladší bez výjimek, hraje se 3 na 3 (min 6+1 max

3. Systém turnaje:
8 týmů

(5 zápasů 5soupeřů)

2 skupiny po 4. Ve skupině hraje každý s každým . Následně se vytvoří tabulky ,kdy první dva týmy
ze skupin postupuji do finálové skupiny, třetí ,čtvrtý budou hrát skupinu o umístění,přičemž se
výsledek vzájemného zápasu ze skupiny přenáší do dalších bojů.
Hrací doba:

1X24min

Počet hráčů:

na ledě čtyři hráči + gólman
každý tým tvoří max. 12 hráčů + 2 gólmani

Tresty:

provinivší se mužstvo proti pravidlům bude potrestáno
samostatným

nájezdem – exekuci provádí faulovaný

hráč
Bodování:

3 body za vítězství v řádné hrací době
1 bod
za remízu v řádné hrací době
0 bodů za prohru v řádné hrací době

O celkovém pořadí rozhoduje:
- celkový počet bodů
- při rovnosti bodů mužstev - jejich vzájemné utkání
- při rovnosti bodů dvou a tří mužstev - bude o pořadí

rozhodovat

lepší
poměr
vstřelených
a
obdržených gólů v
těchto
vzájemných utkáních, pokud
i ten
bude
shodný,
bude
rozhodující vyšší počet vstřelených gólů, také ve vzájemných
utkáních.

V

rozhodnuto,

případě, že
bude

ani

rozhodující

potom
lepší

nebude
poměr

o

vítězi

vstřelených

a obdržených gólů ze všech odehraných zápasů ve skupině,
popř. dále vyšší počet vstřelených gólů. Pokud ani
poté
nebude

znám vítěz, bude rozhodovat los)

4. Časový harmonogram turnaje:
Podrobný časový harmonogram bude včas dodán po potvrzení týmů.
Mužstva

jsou

povinna

dodržovat

časový

harmonogram

turnaje a být připravena k zápasu nejpozději 5 min před
jeho začátkem stanoveným v harmonogramu.
Rozbruslení před zápasem bude probíhat bez puků a to 1 minutu.

Rozlosování:

8 týmů

Skupina A

1,2,3,4

Skupina B

1,2,3,4

(5 zápasů 5 soupeřů)

Předběžný časový harmonogram zápasů
A skupina

B skupina

1 X 24min

1-2

1B-2B

9:00-9:24

3-4

3B-4B

9:30-9:54

1-3

1B-3B

9:57-10:21
Úprava 14min

10:21-10:35

2-4

2B-4B

10:35-10:59

2-3

2B-3B

11:02-11:26

1-4

1B-4B

11:30-11:54
Úprava 14 min

11:54-12:10

1-1B

3-3B

12:10-12:34

2-2B

4-4B

12:37-13:01
Úprava 14min 13:01-13:15

1-2B

3-4B

2-1B

4-3B

VYHLÁŠENÍ

13:15-13:39
13:42-14:05

14:05-14:15

4 na 4

