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Pořadatel:  HC Trutnov (Bc. Pavel Fedulov, tel. 777414619, fedulov@seznam.cz) 

Datum konání: neděle 27.10.2019 

Místo konání: Zimní stadion Trutnov (Na Lukách 460, Trutnov) 

Věkové kategorie:  hráči ročníku 2012 a mladší (děvčata lze o rok starší – ročník 

2011) 

Startovné: 4.000,-Kč za oba týmy dohromady. Splatné hotově na místě. 

Účastníci turnaje:  1. – HC Trutnov    3. –  

   2. – Mountfield HK    4. – 

Základní pravidla: 

- Hraje se dle platných pravidel ČSLH.  

- Hráči startují na hráčské registrace (tzn. hráči musí být registrovaní v klubu, za 

který na turnaji nastupují). V případě zjištění účasti hráče staršího ročníku budou 

výsledky jeho týmu z celého turnaje anulovány. 

- Každý mužstvo má 2 týmy – A i B, rozdělené kvůli výkonnosti hráčů 

- Minimální počet hráčů v jednom týmu 6+1. 

- Maximální celkový počet startujících hráčů 18+2. 

- Hra tělem je ZAKÁZÁNA!!! Za faul je nařízeno trestné střílení. 

- Po inkasovaném góle se rozehrává na prostředku.   

- Střídání je prováděno v 1 min. intervalech (signál časomíry). Střídání hráčů je 

trenéry prováděno pravidelně, v duchu fairplay. Hráč nesmí nastoupit v po sobě 

následujících střídání. 

- Každý tým bude mít 2 sady dresů. 

Hrací systém: 

 

- Hraje se na 2 hřištích dle pravidel minihokeje s mantinelem na bývalé modré 

čáře.  

- Týmy A i B hrají ve stejném čase na jiných hřiště. 

- Hraje se 3+1 

- Hrací čas je 2x18 min. hrubého času.  

- Hraje se systémem každý s každým 
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Hodnocení turnaje: 

Výsledky se budou počítat organizátory za účelem vyjevit jediného vítěze celého 

turnaje v každé kategorii (A i B). 

- Každá „polovina“ zápasu se hodnotí samostatně.  

- Za výhru jsou 2 body, za remízu 1 bod a prohru 0. 

O pořadí rozhoduje:  1. Body. 

 2. Vzájemné zápasy. 

3. Rozdíl branek. 

4. Větší počet vstřelených branek. 

5. Los. 

Protesty: 

- Možno podat u ředitele turnaje do 15 minut po skončení utkání s kaucí 1000,-Kč, 

v případě uznání protestu bude kauce vrácena. 

 

Úprava ledu:   po každém odehraném utkání 

Rozhodčí a zdravotní služba: zajišťuje pořadatel 

Ceny:  

- každý tým obdrží pohár a diplom  

- každý hráč obdrží medaili 

- budou vyhlášeny nejlepší brankař, střelec a hráč celého turnaje v každé kategorii 

(na rozhodnutí organizátorů) 

- bude vyhlášen vítěz celého turnaje v každé kategorii. 

Občerstvení: 

- pro každý tým bude připraveno drobné občerstvení 

- po celou dobu otevřeno občerstvení na ZS 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE: 

 
7.45 HC Trutnov – …   8.45 … – … 

9.45 … – …    10.45 … – HC Trutnov 

11.45 … – HC Trutnov   12.45 … –  … 

 

13.30 VYHLAŠENÍ VYSLEDKŮ 


