
Předvánoční turnaj 2010 v Šumperku, neděle 23.12.2018 

Místo konání: zimní stadion v Šumperku, Žerotínova 55b 

Zúčastněná mužstva: HK MD Šumperk,  

Způsob hry: Minihokej 3-3 na úzké dlouhé poloviny hřiště. Střídání určuje siréna po 1 minutě. Buly jen 

na začátku utkání, po gólech se nevhazuje, ale ihned rozehrává.  

Startující hráči: Turnaj je určen přednostně pro hráče ročníku narození 2010 a mladší. Výjimku mají 

děvčata, která mohou být ročníku 2009. Každý tým však může po dohodě s pořadatelem nasadit max. 3 

hráče a 1 brankáře ročníku 2009, kteří začali s hokejem později nebo jsou výkonnostně i silově na 

úrovni průměrně šikovné 2010.  

Hrací systém: Turnaje se zúčastní 10 týmů, které budou rozděleny do dvou skupin po pěti. Kluby, které 

dorazí se dvěma týmy, rozdělí hráče tak, aby byly oba zhruba stejně silné. V základní části se týmy 

utkají v jednotlivých skupinách každý s každým na 1x24 minut hrubého času. První 3 týmy z obou 

skupin se kvalifikují do finálové skupiny, v níž se postupně utkají s prvními třemi týmy z druhé skupiny, 

přičemž si do tabulky finálové skupiny přenesou výsledky ze vzájemných utkání v základní skupině. 

Týmy na 4. a 5. místě se utkají ve skupině o 7.-10. místo, v níž sehrají další dvě utkání se čtvrtým a 

pátým týmem z druhé skupiny a do tabulky si přenesou výsledek ze vzájemného utkání se soupeřem 

ze základní skupiny.  V případě menšího počtu zúčastněných týmů se bude hrát každý s každým tak, aby 

každý zúčastněný tým odehrál min. 150 minut hracího času.  

Počet hráčů a rozdělení do týmů a trojic: Pokud možno, preferujeme týmy s 9+1 hráči (případně s 1-2 

náhradníky) a střídání ve třech trojicích seřazených dle výkonnosti od nejslabší (zahajuje utkání). Pokud 

některý ze soupeřů nastoupí v menším počtu nebo se někomu během turnaje zraní některý hráč, 

rozdělení hráčů bude bez tohoto doporučení. Netřeba mít pásky, ale apeluji na fair play a doufám, že 

nikdo z trenérů nenasadí své nejlepší hráči proti soupeřově první formaci ve snaze zvrátit nepříznivý 

výsledek.  

Posuzování faulů: Trestné střílení je ihned nařízeno za mimořádně hrubé fauly a za fauly v gólové 

šanci.  

Průběh turnaje: Mezi utkáními jen rychlá přestávka na výměnu střídaček. Rozbruslení bez kotoučů. 

Úprava ledu je po každém bloku 2x3 utkání. Po základní části přestávka na sestavení rozpisu utkání 

skupin o umístění.  

Hodnocení utkání: Za vyhrané utkání 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 b. O konečném umístění v 

tabulce (základní skupiny i o umístění) rozhoduje: 1) celkový počet bodů, 2) rozdíl v celkovém skóre, 3) 

celkový počet vstřelených gólů, 4) los. Při rovnosti bodů u více mužstev rozhoduje o umístění vzájemná 

minitabulka daných mužstev, v níž rozhodují výše uvedená kritéria. 

Dresy: Každý klub si na turnaj přiveze radši dvě sady dresů, barva dresů na jednotlivá utkání určena 

v rozpise utkání. 

Startovné: Startovné za každé mužstvo činí 3.000,- Kč. 

Ceny: Družstva na prvních třech místech obdrží diplom, velké poháry a medaile (12ks). Týmy umístěné 

na 4.-10.místě obdrží diplom a malý pohár. Z každého týmu bude vyhlášen nejužitečnější hráč (volí si 

sami členové realizačního týmu), kteří obdrží diplom a sošku.  

Ubytování a stravování:  

Obědy možno domluvit v restauraci na zimním stadionu (cena 100kč i s polévkou). Občerstvení bude 

možné i v bufetu na ZS. Pro hráče bude připraveno občerstvení do šatny (vody, pečivo, ovoce). Pokud 

by chtěl některý tým dorazit den předem, dáme tipy na ubytovací zařízení v okolí, to si již zařizují týmy 

sami. Možnost ubytování na stadionu v hotelu Sport za 300kč/osoba bez snídaně.  

Kontakt: Radomír Čížek (trenér), tel. 605 556 524, email: Radomir.Cizek@seznam.cz 


