
 

O Pohár ICE Arény 

 Termín a místo konání :  
• 24.7.2021 13-45 – 17.15  ICE Aréna Plzeň Košutka 

 Propozice a pravidla turnaje: 

 • Hraje se podle pravidel ledního hokeje pro minihokej schválených ČSLH. 
 • Turnaj je určen pro věkovou kategorii hráčů ročník narození 2012 a 2013 .  

 • Turnaj je určen pro 8 mužstev. 

 • Turnaj rozdělen na  skupiny A, B. (Garantujeme 4 zápasy) 

 • 3 zápasy ve skupině poté zápasy o umístění. (4-4, 3-3, 2-2, 1-1) 

 •  Hraje se v počtu 4 pro] 4 na polovině hrací plochy, v čase 1 x 20 min. hrubého času.  

 • Interval střídání je 1 min. a píská jej rozhodčí. 

 • Hra tělem není povolena.  

 • Po odpískaném faulu je nařízeno trestné střílení.  

 • Po obdrženém gólu se rozehrává od brány. 

 • Za vítězství jsou 3 body, za remízu jeden bod, za prohru nula bodů. O pořadí rozhoduje: a) Počet   
bodů b) Vzájemný zápas c) Celkové skóre d) Vyšší počet vstřelených branek, e) los Protesty: 

 • Protest je možné podat do 5 min. po skončení zápasu s nevratným poplatkem 1.000,- Kč k rukám 
pořadatele turnaje, který ho bude neprodleně řešit.  

 • Minimální počet hráčů mužstva je 8+1, maximálně 12 + 2.  

 • Za dodržování pořádku v kabině, včasného nástupu na led, odpovídá vedoucí mužstva. Dále pak 
jsou trenéři a vedoucí družstev povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých 
družstev, zodpovídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. Mužstva 
jsou povinna nastoupit k utkání včas, dle programu turnaje nebo podle pokynů pořadatele. 

 • Přestávka mezi zápasy je max.2 minuty. Úprava ledové plochy po 3 zápasech. 

 • Startovné činí 600 Kč/ hráč . 

 • Startovné se odevzdá před začátkem turnaje organizačním pracovníkům turnaje.  

 • Startovné zahrnuje: led, šatny, rozhodčí, časomíra a dále pak ostatní náklady spojené s touto akcí. 

 • Každý tým dostane do šatny malé občerstvení. 

 • Pohár pro 1. - 3. místo a pro 4. - 8. místo diplom a upomínkové předměty   



 • Akce není pořadateli nijak pojištěna a každý účastník startuje na vlastní riziko a v dobré zdravotním 
stavu. Turnaji bude řídit kvalifikovaný rozhodčí. Paušální náhrady pro rozhodčího plam pořadatel 
turnaje. 

 • Harmonogram turnaje bude zaslán po konečném přihlášení všech mužstev. 

 • Kontakty:   

Lukáš Matějka  +420 774 083 841

Karel Makarius  +420 602 108 704

Partneři akce: 


