
 

International Hockey  

Moravia CUP 
 

Date                                                                                                                                                                             
29. -30. August 2019 Uherský Ostroh - Zimní stadion, Školní 867                                              

Time: Thursday and Friday 9:00-18:30 
 

Age limit                                                                                                                                                                   
players born in 2010 and younger. Exception two boy born from 1.11.-31.12.2009. We 

play 4 to 4. Every team have 12+2 players. 

 



Game system                                                                                                                                                       
There are 2 group (12 clubs). in the group he plays with everybody 

From each group, 4 teams will advance to PLAY OFF. The remaining teams play the final 

ranking. Each team will play at least 7 matches (see Match Schedule) 

 

Order in tournament- standard                                                                                                                                
Points 

Mutual match 

Difference between score 

Total number of goals 

Drawing 

 

Regulation                                                                                                                                                        

Regulation of ČSLH for 2018-2019 season. Every clubs must have two color of dress. 

Before start will be checking of players registrations by send list 

 

Play time                                                                                                                                                                   
2x15 min. rough time, 

  tech. surface working of ice after 2 matches 

Each team will play at least 210 minutes. 

 

 

Obligations of the teams 

Team leaders and coaches are responsible for ensuring that all of their participating 

players have valid medical check-ups and are properly insured. 

 

Starting                                                                                                                                                                      
7 000, - CZK / 280, - Euro ( one team.)                                                                                                        

Prepaymen  3 500, - CZK / 140, - Euro to 31.5.2019 bank account  211 108 59 66/2700, 

Unicredit bank; please  teke note - name of  club.                                                                                                                    

IBAN: CZ1127000000002111085966                                                                                                                      

Swift code: BACXCZPP 



 

Food                                                                                                                                                                           
Players, coaches and parents can have all day food in restaurant „Na Zimáku“.  It cost 

220,- kč / one day / lunch 110,- kč and dinner 110,-kč. 

 

Overnight   accommodation                                                           
600,-  800,- Kč  / noc / person around Uherský Ostroh. Breakfast included 

 

 Evaluation                                                                                                                                          

Every clubs get medals,cups and presents. 

  Protests 
Every protest must  coach (only) say personally to manager of tournament and It cost 

500kč. If we agree with protest you get money back. We can use this trests: 

admonition, loss by default, loose results from  tournament. The biggest trest: Club can 

play on tournament but score will not count. Trest will be give by manager of 

tournament. 

Organizer                                                                                                                                                                                                                                           
Dětský Hokej z.s                                                                                                                                     

Manager of tournament : Štěpán Straka Dis. Mob.: + 420 739 706 162                                                      
Organization : Mgr. Libuše Straková Mob.: + 420 736 536 626 

 

Please send the amount of meals and overnight stays to Štěpán Straka : 

stepan-straka@seznam.cz 

Please send it by 15.6.2019 

 

  



 

Termín: 29.8. – 30.8.2019 – Zimní stadion Uherský Ostroh - Zimní stadion, 

Školní 867                                                                                                                                                                                            

Čas: čtvrtek, pátek 9:00 – 18:30 

 

Věková kategorie: ročník 2010 a ml. Je povolena výjimka 2xhráč narozen od 1.11.–

31.12.2009. Hraje se 4 – 4. Maximální počet hráčů 12+2.Hraje se 

na polovinu hřiště, mantinely na červené čáře. 

 

Hrací systém: 12 účastníků, dvě skupiny po 6, kde bude hrát každý s každým. 

Z každé skupiny postoupí 4 týmy do PLAY OFF. Zbylé týmy hrají o 

konečné pořadí. Každý tým odehraje min. 7 zápasů (viz. rozpis 

utkání) 

 

Pravidla: platná pravidla  ČSLH pro sezónu 2018/2019. Každý tým – dvě 

barvy dresů. Před zahájením turnaje proběhne kontrola registrací 

všech hráčů, podle zaslané soupisky. Soupisku zaslat do 

31.5.2019 na stepan-straka@seznam.cz 

 



Hrací čas: 2x 15 min. hrubého času, hraje se na dvou hřištích. Pravidelné 

střídání po 1 minutě. Každý tým odehraje minimálně 210 min.  

Pořadí v turnaji: - Body                                                                                                                                                                

- Vzájemná utkání                                                                                                                                       

- Rozdál ve skóre                                                                                                                           

- Počet vstřelených branek                                                                                                                             

- Los   

Startovné: 7 000,- Kč/ 280,- Euro na tým.  Záloha 3 500,- Kč / 140,-Euro do 

31.5.2019 na účet 211 108 59 66/ 2700, Unicredit bank; 

poznámka-název klubu.                                                                             

IBAN: CZ1127000000002111085966                                                  

Swift code : BACXCZPP                                                                                                                                                                                                                  

Povinnosti mužstev:  Vedoucí jednotlivých mužstev a trenéři odpovídají za to, že všichni 

jejich zúčastnění hráči mají platné lékařské prohlídky a jsou 

řádně pojištění. Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat 

zásady sportovní morálky a slušného chování svých družstev, 

zodpovídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je 

převzali od pořadatele. 

Obědy: Pro hráče, trenéry i rodiče zajistíme  obědy + večeře v restauraci „ 

Na Zimáku“  v ceně 220,-/ jeden den. / 110,- Kč oběd/.  110,-Kč 

večeře/. Je potřeba nahlásit přesný počet obědů i večeří. Na místě 

možno koupit  v bufetu drobné občerstvení -  polévku, párek 

v rohlíku, čaj atd… 

Noclehy: Ubytování zajistíme v penzionech a hotelech v okolí Uherského 

Ostrohu v ceně od 600,- až 800,- Kč na osobu na den. V ceně je 

zahrnuta snídaně. 

 

Vyhodnocení:  Všechny týmy dostanou poháry, medaile a věcné dárky 

Protesty: Protest se podává osobně k pořadateli turnaje a je zpoplatněn 

500,-Kč. Protest podává výhradně trenér. Pokud bude protest 

oprávněný částka se vrací. V případě oprávněnosti protestu 

možno provinilce potrestat – napomenutím, kontumací zápasu, 

kontumací výsledku celého turnaje 

Pořadatel:                Dětský hokej z.s. Bílovice 460                                                                 

Štěpán Straka DiS. Mob: 739 706 162                                                                                                                                             

Mgr. Libuše Straková 736 536 626  

 

Nutnost nahlásit počty obědů i počty noclehů do 15.6.2019:  

Štěpán Straka mob.:+420 739 706 162  stepan-straka@seznam.cz 

mailto:stepan-straka@seznam.cz


 

       


