
 

 

OSTRAVSKÉ HRY 2019 
 

 

 

 

POŘADATEL TURNAJE: 

 

HC RT TORAX PORUBA 

  
 

ORGANIZÁTOR TURNAJE:   

 

DAVID MORAVEC SPORT EVENTS 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

  

RT TORAX ARÉNA, OSTRAVA-PORUBA 

 

 

TERMÍN KONÁNÍ:  

 

Ročník 2006 17. – 18. 8. 2019 

Ročník 2007 24. – 25. 8. 2019   

 

 

MANAGMENT TURNAJE:  

 

David Moravec – Výkonný ředitel turnaje, sportovní garant a Ambasador turnaje  

  

INFORMACE O TURNAJI: 

 

Veškeré informace o turnaji budou on-line na aplikaci  

SPORTNECT 

kterou lze stáhnout v App Store a Google Play  

 

 

  

 

 

               



 

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:  
Věková kategorie  

V jednotlivých kategoriích startují hráči dle technických norem ČSLH. Na základě požadavku soupeře je 

rozhodčí oprávněn provést kontrolu hráče v průběhu utkání a v případě porušení tohoto ustanovení 
bude následovat kontumace výsledku.  

Výjimku může udělit organizátor na základě posouzení oficiální žádosti dotčeného týmu. Každá taková žádost 

bude individuálně posouzena.  

B. Počet hráčů  

Doporučený počet hráčů 15+2 

 

Systém  

Hraje se dle platných pravidel ČSLH, ve skupině systémem každý s každým.  

Po základní hrací době 2 x 20 min bude následovat prodloužení 1 x 5 minuty ve čtyřech hráčích na obou 
stranách. Potom bude následovat prodloužení 1 x 5 minut ve třech hráčích na každé straně.  

V případě, že nepadne gól v prodlouženích rozhodnou nájezdy. Nájezdy se jedou systémem tzv. „náhlá 

smrt“, přičemž jeden hráč může provádět nájezd pouze jednou. 

Při vítězství v základní hrací době obdrží vítěz do tabulky 3 body, poražený je bez bodu. Skóre z obou třetin 
se sčítá dohromady. 

Při vítězství v součtu obou prodlouženích obdrží vítěz 1 extra bod a poražený je bez bodu.  

V případě remízy v základní hrací době a vítězství v prodlouženích nebo na nájezdy, obdrží vítěz 2 body a 

poraženy 1 bod. 

Skóre a tresty se přenášejí do prodloužení pouze v případě nerozhodného stavu po základní hrací době.  

Hrací doba  

Třetiny 2 x 20 minut s počtem hráčů 5-5, 1 x 5 minut s počtem hráčů 4-4, 1 x 5 minut s počtem hráčů 3-3.  

Hraje se vždy na čistý čas s úpravou ledu před každým utkáním. Přestávka mezi třetinami (prodloužením) je 2 

minuty (hráči neopouští střídačku)  

E. tresty  

Menší trest 2 min, Větší trest 5 min, Osobní trest 10 min. – v případě vyloučení hráče do konce utkání 

může hráč nastoupit k dalšímu utkání  

F. zápis o utkání  

Z každého utkání bude pořizován zápis dle platných řádů ČSLH.  

Protesty  

Protest je možno podat do 10 minut po skončení zápasu s nevratným poplatkem 1.000,- Kč  

Určení pořadí  

a) počet získaných bodů  

b) vzájemné utkání včetně prodloužení 

c) celkový brankový rozdíl v turnaji  

d) vyšší počet vstřelených branek v turnaji  

d) nižší počet obdržených branek v turnaji  

e) při rovnosti předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka, sestavená ze 
vzájemných utkání  

f) menší počet trestných minut  

g) los  

 



Další podmínky  

a) platné registrační průkazy a soupisku předloží vedoucí týmů při akreditaci nejpozději 1 hodinu před 
zahájením prvního zápasu daného týmu v turnaji;  

b) soupisku, rooming list hráčů a RT  pro turnaj zašle zástupce týmu nejpozději do 5. 8. 2019 ve 

vyplněném formuláři, který obdrží od organizátora  

c) dvě sady dresů, světlá a tmavá, pokud se týmy nedohodnou jinak, platí, že tým, vedený v zápise jako 

domácí, nastupuje v tmavých dresech;  

d) vedení týmů zodpovídá za to, že hráči nastupující v turnaji, mají platné zdravotní prohlídky, mají u 

sebe kartičky zdravotní pojišťovny a jsou řádně pojištěni pro účast na sportovních akcích;  

e) vedení týmů odpovídá za včasný nástup vlastních mužstev k utkáním dle harmonogramu turnaje 
nebo dle pokynů pořadatele, nedodržení včasného nástupu může vést ke kontumaci výsledku  

f) nejpozději 15 minut před utkáním vyplní vedoucí mužstva soupisku do zápisu o utkání v boxu 

časoměřičů. Lze vyplnit všechny zápisy turnaje. 

g) vedení každého týmu zodpovídá za udržování pořádku v prostorách zimního stadiónu, stravovacích a 
ubytovacích kapacitách a za případné škody na majetku způsobené hráči, stejně jako za dodržování 
bezpečnostních a požárních předpisů.  

 
JE ZAKÁZÁNO HRÁT V RT TORAX ARÉNĚ A KOOPERATIVA ARÁNĚ JAKÉKOLIV HRY S MÍČEM 

  

Startovné  

Tzv.  hráčský poplatek (po domluvě s organizátorem turnaje každý individuálně podle 

požadavků) 

K. ceny  

Finálová skupina:  

• Vítězný tým turnaje získá medaile a vítězný pohár 

• Týmy, které se umístí na 2. a 3. místě obdrží medaile a pohár 

• Nejlepší brankář, útočník a obránce získají věcné ceny a pohár 

• Nejlepší trenér obdrží věcnou cenu  

Rozhodčí a zdravotní služba  

Pro každé utkání deleguje komise rozhodčích ČSLH dva rozhodčí, Pořadatel zabezpečí zdravotní službu.  

Stravování  

Organizátor zajistí stravu v areálu zimního stadiónu, v hotelu nebo jeho bezprostřední blízkosti formou plné 

penze. Občerstvení ovoce a pitný režim (již započteno ve startovním fee) 

Ubytování  

Clarion Kongres hotel Ostrava, Zkrácená 84, Ostrava-Zábřeh 700 30  

Doprava  

Dopravu si hradí každý tým samostatně   

ORGANIZÁTOR SI UDĚLUJE PRÁVO MĚNIT PODMÍNKY PODLE NASTALÝCH OKOLNOSTÍ 

 

DAVID MORAVEC SPORT EVENTS, z.s. 

E-mail: moravec.david.2218@gmail.com  

Tel.: +420 604 434 343 

     David Moravec  


