
 

 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR MĚSTA 

UHERSKÝ OSTROH 

PROPOZICE TURNAJE 

 

Kategorie:   ( 2011 a mladší, dívky 2010) 

    ( 2012 a mladší, dívky 2011) 

Termín:   Neděle 29.9.2019   9:00-16:30 

Startovné: 4 200,-kč, 170 euro / ročník                                                                                                     
( pronájem ledové plochy, časomíra, rozhodčí, zdravotník, občerstvení do kabin, 

poháry, medaile )Záloha startovného 2 200,-kč/80euro musí být zaplacena do 

30.8.2019 na účet. Zbytek na místě před zahájením turnaje.     

    Číslo účtu 2501643257/2010   

    IBAN: CZ662010 000000 2501643257 

     SWIFT: FIOBCZPPXXX                 

Hrací systém:   ROČNÍK 2011 - Hraje se na ploše A    

       - 5 Týmů každý s každým   

       - Každý tým odehraje 4 utkání  

       - hrací čas 2x15 min     

      - 3na3 max. počet hráčů 9+2   

      - Hraje se s černými puky 

    ROČNÍK 2012 - Hraje se na ploše B    

       - 5 Týmů každý s každým   

       - Každý tým odehraje 4 utkání  

       - hrací čas 2x15 min     

      - 4na4 max. počet hráčů 12+2  

      - Hraje se s modrými puky 

 

Pravidla:  -Po faulu se jede nájez                     

- výhra 3 body; remíza 1 bod; prohra0                    

- o pořadí rozhoduje body; vzájemný   zápas; 

počet vstřelených a obdržených branek 

 



 

 

Povinnosti týmů:  -Vedoucí jednotlivých mužstev a trenéři 

odpovídají za to, že všichni jejich zúčastnění 

hráči mají platné lékařské prohlídky a jsou 

řádně pojištění    

 -Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů rozdílné 

barvy ( světlé - tmavé) opatřeny čísly.   

 -Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní 

předepsané výstroji (včetně ochranných přileb s 

celoobličejovou mřížkou nebo plexi a chráničem 

krku). Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. 

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. 
  

Ceny:      - Všichny poháry, medaile 

Strava:  - Pořadatel zajištuje občerstvení do kabiny  

Možnost stravy na Zimním stadionu, cena obědu 

110,-kč nutno objednat 

Pořadatel:  Dětský hokej z.s. – Štěpán Straka mob: 739 706 162 

Zimní stadion Školní 867, 687 24 Uherský Ostroh 


