
                

 

 

 

 

EVROPSKÉ HOKEJOVÉ 

KRÁLOVSTVÍ 
 

Vyhlašuje turnaj 

O Královskou gardu EHK  
 ročník 2014  

23. – 25. Července 2021  -  NOVÝ JIČÍN 
                                                                               

Termín:         23. – 25. července 2021  na městském zimním stadionu Nový Jičín  

                                V pátek od 18:00,  v neděli do 17:00, vyhlášení výsledků v 17:45 

 

Věková hranice:   ročník  2014 a ml. Je povolena jedna dívka ročník 2013. Hraje se 3-3. Počet hráčů   

                                                    v týmu 9+1. Turnaj je určen uchazeče o titul RYTÍŘE Evropského hokejového  
                                                    království. 
  

Hrací systém:      24. účastníků, ve třech skupinách každý s každým, z každé skupiny postoupí   

                                                  nejlepší 8.týmů do skupiny 1-8.místo „O KRÁLOVSKOU GARDU“ 
                                                  další do skupiny 9 – 16 místo „O KRÁLOVSKÉ RYIŘE“                                                                                                                                      
                                                  Zbylé týmy ze skupin hrají o 17-24.místo „O KRÁLOVSKÉ MUŠKETÝRY“ 
  

Pořadí v turnaji – kritéria:   - Body 

                                               - vzájemná utkání, 
                                - rozdíl ve skóre, 
                                - počet vstřelených branek, 
                                -  los. 

Pravidla:   platná pravidla ČSLH pro sezonu 2021-22.  Každé družstvo - dvě barvy dresů . 



                              Tým je povinen střídat trojice pravidelně, žádný hráč nesmí nastoupit ob střídání nebo 2  
                              střídání za sebou. Pokud se tak stane, rozhodčí zastaví hru, hráče vyloučí ze zápasu, ten musí  
                              odejít do kabin a nařídí trestné střílení proti týmu, který se provinil. 
                               
                          

Hrací čas:   1 x 21. min. hrubého času, úprava ledu po třech utkáních. Hraje se na třech hřištích. 

                                 Každý tým odehraje 15.utkání 

 

Startovné:   8.600,- Kč / družstvo, tým 

                                   Záloha 600,- Kč se hradí ihned po přihlášce – příjde Vám pokyn k úhradě,  
                                   záloha 4.000,-Kč je splatná do 10. 7. 2021 na účet č. 182 875 376/0600, poznámka – název   
                                   klubu. 
                                   V případě odhlášky jsou zálohy nevratné!!! Zbytek částky se hradí před zahájením turnaje  
                                   na místě.           
 

Soupiska:    Každý tým pošle na email, soupisku hráčů, nejpozději do 10.7.2021 

 

Obědy:  Pro hráče a vedení družstev zajistíme celodenní stravování v hospodě „Na Zimáku“ v hráčské  

                     jídelně v ceně 330,-Kč / jeden den / snídaně 110,- Kč, oběd  110,- Kč, večeře 110,- Kč                     
 

 Noclehy:   Zajistíme v ubytovnách a hotelech v N. Jičíně a okolí v ceně  400,-  až 800,- Kč, na osobu a 

den  
                                                    

Vyhodnocení:      Všechny  družstva poháry a medaile, věcné dárky. 

PROTESTY:      Protest se podává osobně k řediteli turnaje a je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Protest  

                                          podává výlučně trenér, nebo vedoucí mužstva. Pokud je protest oprávněný, částka se  
                                          vrací. V případě oprávněnosti protestu je možno provinilce potrestat napomenutím,   
                                          kontumací zápasu, kontumací výsledků celého turnaje. V případě nejvyššího trestu  
                                          družstvo může nadále na turnaji hrát, ale výsledky mu budou kontumovány. O výši   
                                          trestu rozhoduje ředitel turnaje. 
 
 
Počty jídel nahlaste : Dana Pilíšková, mobil: +420 734 375 839, e-mail: piliskova.dana@seznam.cz 
 
Noclehy  nahlaste :  Milan Urban, mobil +420 608705029, email :  milan.urban@zsnj.cz 
 
    

Ředitel turnaje – Mgr. Bohumil Vincura 

Organizační ředitel turnaje – Milan Urban   
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