
Předvánoční turnaj 2013 v Šumperku   
 

Termín konání: neděle 18.12.2022, 9:00-18:00 

Místo konání: zimní stadion v Šumperku, Žerotínova 55A 

Zúčastněné týmy: HK MD Šumperk + tři kluby 

Startující hráči: Turnaj je určen přednostně pro hráče ročníku narození 2013, zúčastněné kluby 

mohou doplnit tým o hráče ročníku 2014. Dívky mohou být ročníku 2010.  

Systém turnaje: Turnaje se zúčastní 4 kluby, které dovezou 2 týmy rozdělené dle výkonnosti. 

Každá výkonnostní úroveň má svůj vlastní turnaj, týmy ale sbírají body za výsledky do celkové 

tabulky za celý klub.  

Týmy se utkají nejprve s každým na 2x21min ve hře 3-3 na podélné poloviny hřiště, přičemž každý 

poločas se počítá samostatně. Za výhru 2 body, remíza 1 bod, prohra 0b. O konečném umístění 

v tabulce rozhoduje: 1) počet bodů, 2) vzájemné utkání, 3) rozdíl v celkovém skóre, 4) vyšší počet 

vstřelených branek. Při rovnosti bodů u více než dvou týmů rozhoduje o umístění vzájemná 

minitabulka dle výše uvedených kritérií.  

Po odehrání základní části se první dva týmy utkají ve finále, třetí a čtvrtý se utkají o 3.místo. 

Utkání o konečné umístění se budou hrát 4-4 na celé kluziště na 1x24 min.  

Pravidla: Za faul následuje okamžitě trestné střílení. 

Startovné: Startovné za každý klub činí 8.000,- Kč (2 x 4000 Kč). Splatné hotově na místě.  

Ceny: Všechny týmy obdrží pohár, týmy na 1.-3. místě dostanou medaile. Budou vyhlášeni 

nejužitečnější hráči jednotlivých týmů (určují si sami trenéři), kteří obdrží malou plaketu.  

Stravování: Pro hráče bude možnost zajistit oběd na ZS. Na stadionu bude v provozu bufet.  

Zdravotní služba: Zajištěna pořadatelem. 

Kontaktní osoby: Radomír Čížek, radomir.cizek@seznam.cz, 605 556 524  

 

Časový rozpis: 

ZÁKLADNÍ ČÁST: 3-3 NA PODÉLNÉ POLOVINY HŘIŠTĚ 2x21min 

9.00-9.45  B1-B2    B3-B4 

9.45-10.30  A1-A2   A3-A4 

 

11.00-11.45  B1-B3   B2-B4 

11.45-12.30  A1-A3   A2-A4    

 

13.00-13.45  B1-B4   B2-B3 

13.45-14.30  A1-A4   A2-A3 

 

UTKÁNÍ O UMÍSTĚNÍ: 4-4 NA CELÉ KLUZIŠTĚ, 1 x 24 min  

15.00-15.30  O 3.MÍSTO    3.B  VS. 4.B 

15.30-16.00  O 3. MÍSTO   3.A VS 4.A 

16.00-16.30  FINÁLE    1.B VS. 2.B 

16.30-17.00  FINÁLE   1.A VS. 2.A 
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