
NEWSLETTER

pořádá turnaj (ročník 2010  a ml.)

Termín: 13.-14. srpen 2022

Místo:  Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ,  

Kategorie: chlapci ročník 2010 a mladší, dívky ročník 2008 a mladší           

 Počet účastníků:  8 týmů (každý tým max. 15 hráčů a 2 brankáři)

Pravidla a hodnocení:

Hraje se 2x20 min. hrubého času  (1 min. pauza mezí poločasy),  každý poločas  se počítá
zvlášť (výhra  2 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů). 
První část turnaje  hraje  se  ve skupině, systémem každý s každým, ve skupině s konečným pořadím
A1 – A4,  B1 – B4

Druhá část turnaje  o hraje se o konečné umístnění, utkáni se hraje jako celek s konečným 
výsledkem , nehraje  se na  poločasy!!   O třetí místo A4 - B4 o sedmí místo  A3 – B3 o páté místo,  A 
2 – B2  o třetí,  A1 – B1  o první místo.

 V případě remízy následuje max 5 minut prodloužení 3 na 3 rychlá smrt. Po remíze  i v 
prodloužení následují samostatné nájezdy  po  tří  hráči z každého týmu.

 Při rovnosti bodů (dvou a více týmů) o konečném umístění rozhoduje: 1.
vzájemná utkání (při rovnosti více týmů užší tabulka vzájemných zápasů), 2.
rozdíl vstřelených a obdržených gólů, 3. větší počet vstřelených gólů, 4. los.

TRESTY:        Menší tresty:  - 2 minuty

                      Větší tresty:  - 10 minut

                                                     - 5 minut + do konce utkání ( nesmí nastoupit v dalším utkání)

  



ORGANIZAČNÍ INFO

 turnaj začne 13.8. 2022   v 8:00,  ukončen bude 14.8. 2022  kolem  16:00
 úprava ledu po dvou utkání
 každý tým musí mít dvě sady dresů. Tým v zápise vedený jako domácí, hraje ve

světlých dresech
 každý zápas řídí 2 rozhodčí - zajišťuje pořadatel
 zdravotní služba - zajišťuje pořadatel
 protesty - eventuální protesty je nutno podat písemně, do 15-ti minut po skončení 

utkání, v kanceláři organizátoru  turnaje s vkladem 1000,- Kč. Ten je vratný při uznání 
oprávněnosti protestu; při neoprávněném protestu je nevratný

 identifikace hráčů – platné registrační průkazy  všech hráčů,  v případě   zahran. 
účastníku  pasy,  také na  vyžádaní  soupeře, odeslání soupisky se jmény a čísly 
dresů hráčů na  email  minim. týden předem.

  Zaslaní klubového loga  (v jpg.)  pro potřeby turnaje hned po přihlášení na turnaj
 rozpisy utkání budou poslány klubům  31. července   2022

Pořadatel turnaje:   HOKEJ JE OK, z.s.

Ceny: Týmy na 1. - 3. místě obdrží pohár a medaile.

Strava: Obědy: Cena stravy bude upřesněna.  Zajišťuje pořadatel na náklady účastníků. 

Ubytovaní: Cena ubytováni 500 Kč. -700 Kč.  Zajišťuje pořadatel na náklady účastníků. 

Přihlášky na turnaj:  Nejpozději do 20.7. 2022 

PŘIHLÁŠKA SE STÁVÁ PLATNOU AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO! 

Kontaktní osoba: Slobodan Rusko  Email: s.rusko@seznam.cz  Mobil: +420608255886

   ORGANIZÁTOR, MÁ PRÁVO, NA  ZMĚNY! 

mailto:s.rusko@seznam.cz

