
 

 

PROPOZICE 
Turnaj ročníku 2011 

„O pohár města Ostravy“ 

HC RT TORAX Poruba 

2021 

  
Termín akce:  28.8.2021 

Místo:   RT TORAX ARENA, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba 



 
Propozice turnaje 

 
 

Pořadatel akce 

- HC RT TORAX Poruba, z.s., IČ: 70313288  

- Koordinace turnaje:  

o Michal Opat, michal.opat@centrum.cz, 603 448 672 

o Martin Macháč, 605 806 144 

- Trenér domácího týmu 

o Jiří Trembáč, 777 688 299 

Hrací doba, systém a hodnocení 

- Turnaje se účastní 6 mužstev, pro úvodní soutěž rozdělených do 2 skupin o třech mužstvech 

- Soutěže skupin: 

o Hrací čas: 2x20min. čistého času, každý poločas se boduje samostatně (2 body 

vítězství, 1 bod remíza, 0 bodů prohra) 

- Soutěž o konečné umístění: 

o Každé mužstvo odehraje o konečné umístění 1 utkání v ledním hokeji 

▪ Mužstva z 3. místa ve skupinách hrají vzájemně o 5. – 6. místo 

▪ Mužstva z 2. místa ve skupinách hrají vzájemně o 3. – 4. místo 

▪ Mužstva z 1. místa ve skupinách hrají vzájemně o 1. – 2. místo 

o Hrací čas: 2x20min. čistého času, hodnotí se utkání jako celek za oba poločasy. 

V případě remízy rozhodují o vítězi samostatné nájezdy. 

- Zápasy probíhají podle předem stanoveného časového rozpisu. Každý tým je odpovědný 

nastoupit k zápasu v určený čas dle rozpisu bez dalšího vyzvání.  

Zdravotní služba 

- Zajišťuje pořadatel 

Rozhodčí a časomíra 

- Zajišťuje pořadatel 

Pravidla 

- Utkání v ledním hokeji se hraje dle svazových pravidel, faul je trestán vyloučením. V poločase 

utkání si týmy mění strany. 

Námitky 

- Veškeré námitky je nutno podat písemně do 15 minut po skončení utkání pořadateli turnaje 

spolu se vkladem 1000,- Kč.  

- V případě uznání protestu bude vklad vrácen. 

Dresy 

- Každý tým musí mít 2 sady dresů rozdílných barev 

- Domácí tým nastupuje defaultně ve světlých dresech 

- Týmy se mohou pro vzájemný zápas domluvit na barevnosti dresů 

Startovné 

- 3 700,- Kč /tým 

- Startovné bude zaplaceno do 14 dní po potvrzení přihlášky bankovním převodem. 
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Propozice turnaje 

 
 

Náležitosti 

- Maximální počet hráčů v mužstvu 17+2 

- Turnaje se mohou účastnit hráči narození v roce 2011 (a mladší), případně dívky r. 2010 (a 

mladší) 

- Každé mužstvo musí nejpozději do pátku 27.8.2021 zaslat soupisku mužstva (v 

předepsaném formátu-souboru) 

- Každý tým má přidělenou 1 zamykatelnou šatnu se sociálním zařízením. Tým je odpovědný za 

řádné uzamykání šatny a za dodržování čistoty a nepoškození vybavení šatny/sociálního 

zařízení. 

Stravování a občerstvení 

- Každý tým v rámci startovného obdrží základní občerstvení do šatny (ovoce, pití nebo sirup, 

oplatky). 

- Pro doprovodný tým (4 lidé/tým) je po dobu turnaje k dispozici VIP klub  s občerstvením a 

nápoji. 

- Obědy budou pro tým zajištěny v případě zájmu objednávkou pizzy do šatny. Cena bude 

upřesněna. 

Ceny – odměny 

- Mužstva na konečném 1.-3. místě obdrží pohár 

- Každý hráč obdrží při závěrečném vyhlášení medaili. 

- Trenér každého mužstva zvolí pro závěrečné vyhlášení nejlepšího hráče svého týmu. 

Časový rozpis turnaje 

- Rozdělení do skupin a rozpis utkání bude připraven po ukončení přihlášek 


