
MYPOS CUP 2019 

!  

mezinárodní turnaj dětí 
30.8. - 31.8.2019 

Zimní stadion 
Václava Nedomanského v Hodoníně 

  

Všeobecné ustanovení 

Pořadatel:    Přátelé sportu Hodonín, z.s. a společnost MYPOS s.r.o. 

Termín:     30.8. - 31.8.2019 

Místo:     Zimní stadion Václava Nedomanského v Hodoníně 

Startovné:    Kč 6.500 Kč 
     platební údaje budou zaslány po přijetí přihlášky 

Stravné:    BUDE DOPLNĚNO PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY 

Ubytování:    BUDE DOPLNĚNO PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY 

  
Náklady: Družstva startují na vlastní náklady, platba v hotovosti. 

Startovné se platí dopředu na účet oproti faktuře. 

Dresy:     Každé družstvo musí mít 2 sady dresů, domácí nastupují 
     ve světlých a hosté v tmavých. 

Hrací systém:    Hraje se na celé hřiště 

Věková hranice:    Ročník 2009 a mladší 
    Minimalní počet hráčů 10+1 



Systém turnaje: Hraje se každý s každým ve své skupině (každý 4 zápasy) v 
základní části + v sobotu jednozápasové play-off podle pořadí 
ve skupině (1 vs 1 finále, 2 vs. 2 o 3. místo atd.). Každý 
celkem odehraje 5 utkání. 

   
 Každý poločas, je brán jako jedno utkání, tudíž po celém 

zápase budou známy dva výsledky! 

Hrací doba:    2 x 15 minut hrubého času. Úprava ledu co 2 zápasy. 
     Střídání je za hry nebo po přerušení. 

Tresty:     Faul = 1 minuta na trestné lavici. 
     
Protesty:    Do 15 minut po utkání vklad Kč 1.000,- Kč. 

Bodování:    vítěžství (jeden poločas) 2 body 
     remíza (jeden poločas) 1 bod 

Hodnocení:    - počet dosažených bodů 
     - vzájemné utkání 
     - rozdíl skóre 
     - počet vstřelených branek 
     - los 

Rozhodčí: delegaci provede vedení turnaje dle regulí a komise 
rozhodčích JMK 

Zdravotní služba:   zajistí pořadatel turnaje 

Ceny:     Každé družstvo obdrží diplom, pohár a pamětní medaile 
     1.místo Putovní pohár MYPOS CUP 

1. - 3. místo pohár 
     4. - 6. místo upomínkový pohár 

Budou vyhlášení nejlepší hráči jednotlivých mužstev a 
nejlepší hráč a brankář turnaje v každé kategorii. 

Doprovodný program pro děti:  Slalom, přesnost střelby  (venkovní prostor na suchu) 
     STIGA Hokej 

Možnost využití účastnických pásků (vstup do ZOO, vstup na 
letní koupaliště, plavba po Baťově kanálu). 
DÁLE BUDE PROGRAM UPŘESNĚN. VŠE JE V 
JEDNÁNÍ. 

Pro doprovod a dospělé:   Možnost návštěvy Pivovaru, vinného sklepu, vybrané gastro 
     zařízení. 

    DÁLE BUDE PROGRAM UPŘESNĚN. 

Zakončení turnaje: Bude provedeno ihned po skončení posledního utkání 
v sobotu 31.8.2019 

Informace:    Michael Pospíšil +420 722 645 746  
     Jiří Wagner +420 776 493 077 



Návratka – MYPOS CUP 

Objednávka ubytování a stravy: 

Ubytování: .......... počet osob     ............ počet nocí 

Strava – sobota:     oběd................. 

   večeře............... 
  

   neděle:     snídaně............ 

          oběd................ 

                                večeře.............. 

Vyplněnou návratku prosím zašlete na email: info@myposreklama.cz a na 
info@jiri-wagner.cz nejpozději do 30. 7. 2019. 

mailto:info@jiri-wagner.cz

