
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ HRÁČŮ 2015  

HOKEJOVÝ TURNAJ HRÁČŮ ROČNÍKU 2015+16 

 

 

Termín konání: sobota 17.12.2022, 10:00-15:00 

Místo konání: zimní stadion v Šumperku, Žerotínova 55b 

Zúčastněné týmy: HK MD Šumperk + 3 kluby po dvou týmech 

Systém turnaje: Každý klub doveze na turnaj 2 týmy, přičemž své hráče rozdělí dle výkonnosti do 

dvou úrovní. Každá výkonnostní úroveň má svůj vlastní časový rozpis, oba týmy sbírají body za 

výsledky svých utkání za celý klub. Každý tým odehraje 3 utkání na 2x20min hrubého času. 

Vítězí klub s největším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů dvou klubů rozhoduje o vítězi 

vzájemná utkání (body celkem, poté případně skóre celkem).  

Startující hráči: Turnaj je určen přednostně pro hráče ročníku narození 2015. Kluby mohou doplnit 

své týmy, ideálně do počtu 18+2, přednostně hráči ročníku 2016, v případě nutnosti možné doplnit o 

výkonnostně slabší hráče ročníku 2014, kteří začali s hokejem později. Dívky a brankáři mohou být 

ročníku narození 2014.  

Hrací plocha a počet hráčů: minihokej 3-3 na dvou plochách, v krajních pásmech 

Počet hráčů v týmu: Optimální počet dětí v týmu je 9+1 nebo 10+1. Počet hráčů není nijak 

omezen, ale medaile budou koupeny pro 22 hráčů / klub. Pásky na označení trojic nebudou. 

Pravidla: Nájezdy ihned po závažných faulech a faulech v přímém ohrožení branky soupeře. Po 

drobných faulech se jen odevzdává puk soupeři. Po gólech se nevhazuje, soupeř umožní 

rozehrávku.      

Startovné: Startovné za každý klub činí 8.000,- Kč. Splatné hotově na místě.  

Ceny: Velké poháry za 1.-3.místo, malý za 4. místo. Pro první tři kluby velké medaile s hokejistou, 

pro klub na 4.místě čokoládové medaile. Budou vyhlášeni nejužitečnější hráči jednotlivých týmů 

(tzn. 2 z každého klubu, určují si sami trenéři), kteří obdrží malou plaketu.  

Stravování: Pro hráče bude zajištěn oběd, případně polévka. Není v ceně startovného. Občerstvení 

do šaten nebude, svačiny si řeší rodiče hráčů. V provozu bude bufet na ZS.  

Zdravotní služba: Bude zajištěna pořadatelem.  

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

 


