
 

 

 

 

Termín: 27.8. – 28.8. 2020 – Zimní stadion Uherský Ostroh - Zimní stadion, 

Školní 867                                                                                                                                                                                            

čtvrtek:   9:00 – 19:00                                                                                                           

pátek   :  8:00 – 17:00 

 

Věková kategorie: ročník 2011 a ml. dívky narozeny r. 2010. Hraje se 3 – 3. 

Maximální počet hráčů 12+1. Hraje se na polovinu hřiště, 

mantinely na červené čáře. 

 

Hrací systém: 14 účastníků, dvě skupiny po 7, kde bude hrát každý s každým. 

Z každé skupiny postoupí 4 týmy do PLAY OFF. Týmy 5 – 7. místě 

hrají o konečné pořadí tzv. PLAY OUT. Každý tým odehraje 9 

zápasů (viz. rozpis utkání).                                                                                        

V PLAY OFF - je možné odvolat brankáře a hrát v 5 hráčích bez   

brankáře                                                                                                                                        

- V případě nerozhodného stavu se jedou 3 nájezdy pokud 

nerozhodnou, tak se jeden vždy jeden na jedné straně až do 

rozhodnutí 



 

 

Pravidla: platná pravidla  ČSLH pro sezónu 2019/2020. Každý tým – dvě 

barvy dresů. Tým uveden, jako domácí hraje ve světlých dresech 

Registrační průkazy musí mít tým s sebou a na vyžádání předložit.. 

Soupisku zaslat do 15.8.2020 na stepan-straka@seznam.cz 

 

Hrací čas: 1x25 min. hrubého času, hraje se na dvou hřištích. Pravidelné 

střídání po 1 minutě - na klakson.  

 

Pořadí v turnaji: - Body                                                                                                                                                                

- Vzájemná utkání                                                                                                                                       

- Rozdíl ve skóre                                                                                                                           

- Počet vstřelených branek                                                                                                                             

- Los   

Startovné: 8 500,- Kč/ 340,- Euro na tým.  Záloha 4 000,- Kč / 170,-euro do 

31.5.2020 na účet 2501643257/2010, FIO Banka ; poznámka 

název klub  IBAN: CZ6620100000002501643257;                                    

Swift code : FIOBCZPPXXX 

                                                                                                                                                                                                                  

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. 

 

Ubytování + Plná penze ( snídaně, obědy, večeře) 

  I. Kategorie ve 3*** Hotelu                                                                              

Hotel je plně klimatizován, Wifi, hlídané parkoviště;                                                                           

cena 1000,-/osoba/den; nebo 40 euro/osoba/den 

 II. Kategorie ve 3*** Hostel                                                                             

cena 850,-/osoba/den nebo 34 euro/osoba/den; 

Platba za ubytování s plnou penzí  se platí při registraci  pořadateli na zimním stadionu 

v den začátku turnaje. 

 

Vyhodnocení: Všechny týmy dostanou poháry, originální medaile, diplomy a     

věcné dárky 

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

1 000,-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 ubytování do 20.6.2020:  

Štěpán Straka mob.:+420 739 706 162  stepan-straka@seznam.cz 
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   Date                                                                                                                                                                           
27. -28. August 2020 Uherský Ostroh - Zimní stadion, Školní 867                                                

Time: Monday 9:00 – 19:00                                                                                                       

Friday         8:00 - 17:00 

 

Age limit                                                                                                                                                                   
players born in 2011 and younger. Girls born in 2010. We play 3 to 3. Every team have 12+1 

players.  We play on half the ice surface. cushions on a red line.  

 

 



 

 

 

Game system                                                                                                                                                
14 teams, two groups of 7, where everyone will play with everyone. 4 teams from each group will 

advance to PLAY OFF. Teams 5 - 7. They play for the final ranking of the so-called PLAY OUT. Each 

team plays 9 matches. 

In PLAY OFF - it is possible to recall a goalkeeper and play in 5 players without a goalkeeper 

In the event of a tie, 3 penalty shall be taken unless they decide, one on each side until the decision 

is taken 

 

Order in tournament- standard                                                                                                                                
Points 

Mutual match 

Difference between score 

Total number of goals 

Drawing 

 

Regulation                                                                                                                                                        

Team listed as home playing in light jerseys Registration cards must be brought with the team and 

upon request. Send the list to August 15, 2020 at  stepan-straka@seznam.cz 

 

Play time                                                                                                                                                                   
1x25 min. rough time, 

 Regular rotation after 1 minute - on the horn.                                                                                                   

Each team plays 9 matches 

 

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                                                                                                                                                                      
8 500, - CZK / 340, - Euro ( one team.)                                                                                                        

Prepaymen  4 000, - CZK / 170, - Euro to 31.5.2020 bank account  2501643257/2010, 

please  teke note - name of  club.                                                                                                                    

IBAN: CZ6620100000002501643257                                                                                                                      

Swift code: FIOBCZPPXXX 

 

 

Accommodation + Full board (breakfast, lunch, dinner) 

I.Category in 3 *** Hotel The hotel is fully air-conditioned, Wifi, secure parking; price  40 euro / 

person / day 

II. Category in 3 *** Hostel price  34 euro / person / day; 

 

 Evaluation                                                                                                                                          

Every clubs get medals, cups, diplom and presents. 

  

 Protests 

Every protest must  coach (only) say personally to manager of tournament and It cost    1 000kč ( 

40,- euro) 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 15.6.2020 

  


