
HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA Z.S. 
Hokejový turnaj 2020 

 
Pohár města Česká Lípa 

 
10.4. – 12.4.  2020  

 
Turnaj pro děti narozené r. 2005/06 a ml. 

 
Hokejový turnaj 2020- Česká Lípa/CZ/ -  r. 2005/06 

 
10-12/4/2020 - propozice turnaje  

 
Turnaje se účastní celkem 8-10 družstev: 
 
1. HC Česká Lípa/CZ/ 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
 

                                                                                 
 
 

Skupina A  Skupina B 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  

Úprava ledu po odehraném utkání.     Po ukončení finálového zápasu - cca 
17.00h – vyhlášení výsledků 

 
Vyhlášené ceny: 

1. místo /medaile , diplom, pohár/ 
2. místo /medaile , diplom, pohár/ 
3. místo /medaile , diplom, pohár/ 
4. místo /diplom, pohár/ 
5. -     10. místo/diplom/ 
 nejlepší  brankář, obránce, útočník, hráč turnaje 
 nejlepší hráč utkání  



Hokejový turnaj 2020-Česká Lípa -  r. 2005/06                 10-12/4/2020 
 
Místo konání : 
Zimní stadion, Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa. 
Startovné 7000 Kč pro účely turnaje (2000 Kč záloha na účet klubu, 5000 Kč doplatek na místě) 
Zdravotní služba : 
Zajistí pořadatel. 
Dresy : 
Každé mužstvo dvě sady dresů, tmavá/ hosté / – světlá / domácí/. 
Kvalifikace : 
Dvě skupiny po 5 družstvech.Ve skupině systémem každý s každým. 
Za vítězství 2 body, za remízu 1 bod, prohra 0 bodů. 
Umístění se určí podle dosaženého počtu bodů, v případě rovnosti rozhoduje vzájemné utkání, dále 
brankový poměr/rozdíl vstřelených a obdržených branek ve všech utkáních-skupina /, v případě 
rovnosti brankového poměru dále rozhoduje počet vstřelených branek, los.  
Finálová část: 
 
Při účasti 10 týmů : po odehraných utkáních ve skupinách následuje: 

- A5-B5/o 9.-10. místo/ 
- A4-B4/o 8.-7. místo/ 
- A3-B3/o 6.-5. místo/ 
- A1-B2 / 1. semifinále/ 
- A2-B1 / 2. semifinále/ 
- Poražení z 1.a 2. semifinále / o 3.-4. místo/ 
- Vítězové z 1.a 2. semifinále / o 1.-2. místo/ 

Při nerozhodném výsledku: každé mužstvo 3 nájezdy, pokud se nerozhodne – každé mužstvo 1 
nájezd do rozhodnutí. 
 
Hrací doba : 
 
2 x 20 min. čistého času. Vyloučení: 2 minutová se zkracují na 1 min.,vyloučení do konce zápasu 
/rozhodne direktoriát turnaje/, ostatní tresty dle pravidel IIHF.Zásah do masky brankáře – přerušení 
hry. Pokud v průběhu utkání jeden ze soupeřů prohrává o 7 gólů, zbývající část se hraje na hrubý 
čas. Jakmile se brankový rozdíl  v dalším průběhu utkání sníží na méně než 7 gólů, hraje se opět na 
čistý čas. Návrh na protest – do ½ hod. po utkání s poplatkem 1500,- Kč. Při uznání 
protestu/vratný/. 
 
 
Technické normy : 
Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji.  
Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. Trenéři a vedoucí družstev jsou 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. 
Vedoucí jednotlivých mužstev odpovídají za to, že všichni jejich zúčastnění hráči mají platné 
lékařské prohlídky a jsou řádně pojištěni. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo organizační změny turnaje v případě potřeby. 
K registraci se vedoucí mužstva  dostaví nejpozději 1 hodinu před prvním zápasem družstva. Při 
registraci je nutno předložit: soupisku družstva s registračními průkazy hráčů. 
 
 
 


