
 

NOVOROČNÍ TURNAJ SK TŘEBECHOVICE p.O. 

Lední hokej + překážkový běh GLADIATOR RACE 

pro ročník 2009 a mladší 
2. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádající oddíl: SK Třebechovice p. O. a Sportvisio, z.s 

 

Datum konání: 2. ledna 2020 

 

Místo konání: Zimní stadion Třebechovice p.O. 
 

Přihlášky a pořadatel:  Roman Šinkovský, roman.sinkovsky@sportvisio.cz, 

778081011 

Startovné: 3.500,- Kč na částečné pokrytí nákladů  
 

Časový harmonogram: 8:00-13:00 lední hokej, 13:30-15:00 GLADIATOR RACE  
 

Účast a systém: 4 týmy, každý s každým 2x20 min hrubého času. 
 

Věková kategorie:  Hráči narození v roce 2009 a ml. (registrační průkazy 

s sebou) 

Vedoucí mužstva zodpovídá za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a mají 

lékařskou prohlídku u sportovního lékaře s kladným posudkem k hokeji. 
 

LEDNÍ HOKEJ 

  

  Pravidla a tresty:  

  Turnaj se hraje podle pravidel ČSLH.  
 

   Za každý hrubý faul se jede trestné střílení, které provede faulovaný hráč, pokud 

nebude moci, tak jiný hráč. TS se jezdí po každé třetině. Střídání bez signalizace, 

zakázané volnění se nebude pískat kvůli plynulosti hry. Nelze využívat 

oddechový čas. 
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   Hrací systém:  

   4 týmy se utkají v herním systému každý s každým, každá třetina se počítá zvlášť. 

   Každé mužstvo tedy odehraje 6 utkání. 

   Před zápasem je cca 5 minut na rozbruslení. 

   Přestávka mezi třetinami utkání trvá cca 1 minutu. 

   Úprava ledové plochy se uskuteční po 3 odehraných utkáních.  
 

   Hrací doba:  

   2 x 20 min. hrubého času. 

   Střídání cca po 60 sec. 
 

   Určení pořadí:    

   - Podle celkového počtu bodů: 

1. výhra - 3 body 

2. remíza - 1 bod  

3. prohra 0 bodů. 

   - Při rovnosti bodů určuje pořadí brankový součet dvou vzájemných utkání. 

- Při rovnosti rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání. 

   - Vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání. 
 

  Ceny:  

  Každé mužstvo obdrží pohár, medaile a dárky. 

  Nejužitečnější hráč každého týmu (vyhodnotí trenéři a předají po posledním 

sehraném zápasu organizátorovi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: sportovní hala ZŠ Třebechovice p. O. 

Popis: jedná se o překážkový běh zaměřený na všestrannost (ručkování, šplh, 

gymnastika, atletika) 

Pravidla: každý účastník si bude moci vyzkoušet dráhu v čase tréninku 13:30-

14:00. Následně proběhne měřený závod. 

Vyhlášení: 1.-3. místo celkově jednotlivci 

                   1.-4.místo týmy (součet osmi nejlepších časů každého týmu) 

                   Každý účastník obdrží medaile Gladiator Race. 

 

 

 


