
Mezinárodní turnaj v minihokeji 

pod záštitou Primátora Města Tychy 
 

Místo: Stadion Zimowy, ulice de Gaulle'a 2, 43-100 Tychy 

Termín: 03.09.2022 (8:00 - 20:00 -> s přestávkou 2 hodiny na společný oběd) 

Zápisné: 500 zł (~110 euro) / tým (oběd v ceně) 

splatné na účet:  

PAWEŁ RAFAŁ DROB 

PL 95 1050 1399 1000 0097 5841 2259 (do 15.08.2022) 

Ročníky: 2012 a mladší a 2013 a mladší (preferovány jsou kluby se sestavami v obou ročnicích). 
V každé skupině jsou povoleny dívky o rok starší. 

Počet týmů: 5 v ročníku 2012 a mladší, 5 v ročníku 2013 a mladší 

Minimální počet hráčů: 6+1 

Maximální počet hráčů: 12+2 

Kontaktní osoba: Andrzej Czyszczoń   /   Wojciech Maj 

Telefonní číslo: +48 690 615 941  /  +48 607 688 633 

 

1. Pravidla hry 

- Útkání se odehraje na polovinách klužiště. 

- hraje se černým pukem 

- restart po gólu ze středu. 

- Každý tým odehraje 4 dvouzápasy po 20 minutách. Celkem 160 minut hry. 

- změny každou 1 minutu signalizovány zvukem 

- hra tělem je zakazána. Každý faul bude mít za následek trestné střílení. 

- týmy dostávají 2 body za vyhraný zápas a 1 bod za remízu 

- o pořadí v tabulce rozhodují postupně: a) získané body, b) přímy zápas, c) gólová bilance, 
d) celkový počet vstřelených branek, e) losování 

Rozpis zápasu bude zaslán na 3 dny před turnajem po obdržení potvrzení o účasti týmů. 

 

2. Obecná ustanovení 

- V šatnách mohou zůstat hráči, trenér, vedoucí týmu a dva rodiče k pomoci. 

- Trenéři zodpovídají za hráče a jejich aktuální lékařské prohlídky/pojištění umožňující účást ve 
sportovních soutěžích. 



- Seznam hráčů s jejich čisly musí být zaslán pořadateli týden před turnajem 

- Pořadatel zajišťuje lékařské służby. 

3. Ceny 

Pro místa I-III (ročník 2012 a ročník 2013) budou poháry a medaile. Kromě toho bude vybrán 
nejlepší střelec, nejlepší obránce, nejlepší brankář. Ceny budou uděleny podle statistik vedených 
pořadatelem dostupných on-line v průběhu turnaje. 

 

4. Stížnosti a odvolání 

Veškeré událostí musí být hlášeny ihned po zápase formou písemného oznámení podepsaného 
trenérem se zaplacením poplatku ve výši 100 PLN. 

 

5. Stravování 

V každé šatné bude pro hráče ovoce a voda. 

Pořadatel zajišťuje pro hráče obědy zdarma (maximálně 14 hráčů a trenérů (2 osoby). 

 

6. Ubytování 

Ubytování je možné rezervovat v hotelu hned vedle klužiště: 

Hotel Arena Spa & Wellness 

Ulica de Gaulle'a 8, 43-100 Tychy 

https://hotelarena.com.pl/ 

Úkazkový rozpis 

  A1 MOSM Tychy 2012  B1 MOSM Tychy 2013 

  A2   B2  
  A3   B3  
  A4   B4  
  A5   B5  
       
TAFLA A TAFLA B      
A1 - A3 B1 - B3 mecz 1 8:00-8:20 8:25-8:45   
A2 - A4 B2 - B4 mecz 2 8:50-9:10 9:15-9:35 25 min rolba/ přestávka 
A1 - A5 B1 - B5 mecz 3 10:00-10:20 10:25-10:45   
A2 - A3 B2 - B3 mecz 4 10:50-11:10 11:15-11:35 25 min rolba/ přestávka   
A4 - A5 B4 - B5 mecz 5 12:00-12:20 12:25-12:45   
A1 - A2 B1 - B2 mecz 6 12:50-13:10 13:15-13:35   

  Společný oběd rolba / přestávka   
  

A3 - A5 B3 - B5 mecz 7 15:35-15:55 16:00-16:20   
A1 - A4 B1 - B4 mecz 8 16:25-16:45 16:50-17:10 25 min rolba/ přestávka 
A2 - A5 B2 - B5 mecz 9 17:35-17:55 18:00-18:20   



A3 - A4 B3 - B4 mecz 10 18:25-18:45 18:50-19:10   

       

 Udělování cen 19:10-20:00   
 


