
HTS 

pořádá

MEZINÁRODNÍ  TURNAJ  (ročník 2006)

V LEDNÍM HOKEJI 

23. - 25. 8.2019

Propozice turnaje
Termín: 23.-25. 8. 2019

Místo:  Sportovní hala, Stonky 860, Uherské Hradiště 686 01 

Kategorie:  chlapci ročník 2006 a mladší, dívky ročník 2004 a mladší (bez výjimky)            

 Počet účastníků:   8 týmů (každý tým max. 18 hráčů a 2 brankáři)

Účastníci turnaje:  1. ČESKO  2. ČESKO  3. ČESKO  4. ČESKO  5. ČESKO  6. ZAHRANIČÍ   

7. ZAHRANIČÍ  8. ZAHRANIČÍ

Pravidla a hodnocení turnaje v ledním hokeji:

1. ČÁST TURNAJE 

a) Hraje se 2x20 minut hrubého  času, každý pul čas se počítá zvlášť (výhra poločas 2 body,
remíza 1 bod a prohra 0 bodů).

b) ve skupině se hraje systémem každý s každým s konečným pořadím A1 - A4  a  B1 - B4 .

2. ČÁST TURNAJE

po konečném umístnění ve skupině následuje : semifinále: A1–B2, A2–B1 (vítězové hrají o první místo 
a poražení o třetí místo),  A3–B4,  A4–B 3, (vítěz hraje o 5 místo poražený o 7 místo).

Hraje se 2 x 20 minut hrubého  času (utkání se již počítá jako standardní, již ne po 
poločasech).      V případě remízy následuje 5 minut prodloužení 3 na 3  (rychlá smrt).  Po 



remíze i v prodloužení následují samostatné nájezdy  3 na každé stráně. V případě i nadále  
nerozhodného stavu na každé straně po jeden. 

 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:  - 5 minut

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

ORGANIZAČNÍ INFO

 turnaj začne 23.8.2019  v  15:00  ukončen bude  25.8. 2019  cca v  16:00 hod.
 úprava ledu vždy po odehraném 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 direktoriátu turnaje s vkladem 500,- Kč. Ten je vratný při uznání oprávněnosti 
protestu; při neoprávněném protestu je nevratný.

 identifikace hráčů – platné registrační průkazy (kopíe-sken)  všech hráčů budou 
předloženy  min. 10 dní před  turnajem.

 odeslání soupisky se jmény a čísly hráčů, včetně klubového loga 
      s.rusko@hockeytalentschool.cz

 rozpisy utkání budou poslány klubům do 10.8. 2019

Pořadatel turnaje: Hockey Talent School

Platba startovného:

Startovné činí  9000 Kč.  splatné na účet 1116415026/3030   

  AIR Bank platba v EUR   400,00 € IBAN: CZ90 3030 0000 0011 1641 5026   SWIFT AIRACZPP

 Do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu a ročník (např. HC Olomouc 2006)

Ceny:

Týmy na 1. - 3. místě obdrží pohár a medaile. Po každém utkání bude vyhodnocen nejlepší
hráč  utkání  z  každého týmu (hvězda týmu).  Na konci  turnaje  bude vyhodnocen  celkově
nejlepší:  brankář, obránce a  útočník turnaje.



Ubytování a stravovaní : Zajišťuje pořadatel na náklady účastníku turnaje. 

EDUHA Studentské náměstí 1533  , Uherské Hradiště

Přihlášky na turnaj:

Nejpozději do 30.7. 2019  

PŘIHLÁŠKA SE STÁVÁ PLATNOU AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO! 

Kontaktní osoba: Slobodan Rusko – hl. manažer Hockey Talent School 

Email: s.rusko@hockeytalentschool.cz

Mobil: +420 608 255 886

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změní propozicí turnaje.

https://goo.gl/maps/kUQaEAxGWKD2

