PROPOZICE TURNAJE U8
Pořadatel turnaje:

Škola sportu MRak

Datum konání turnaje:

Neděle 6. 6. 2021

Místo konání:

Zimní stadion Milana Kotála,
Nábřeží Dr. Beneše 2332, 269 01 Rakovník.

Účastníci turnaje:

Oddíly mládeže ročník 2013 a mladší

Ředitel turnaje:

pan Mgr. Miroslav Mrázek, tel.: 608 553 456

Ceny:

družstva umístěna na první třech místech obdrží
poháry a medaile, ostatní týmy turnaje drobné
upomínkové předměty, dále budou oceněni
nejlepší hráč a brankář turnaje.
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Kudy k nám........
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Pohled na zimní stadion

Hlavní ledová plocha
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3. ročník republikového turnaje výběrů mládeže ledního hokeje kategorie U8

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE
Všechna utkání se hrají podle Soutěžního řádu ledního hokeje a platných Pravidel ledního hokeje, včetně
odlišností upravených v propozicích tohoto turnaje.
Turnaje se zúčastní 6 družstev mládeže ročník 2013 a mladší. Hraje se systémem každý s každým. Vše
bude probíhat, dle přiloženého časového rozpisu turnaje. Hrací doba je stanovena pro všechna
utkání na 1 x 21 minut hrubého času. Mezi jednotlivými utkáními je přestávka max. 3 minuty (není počítána
úprava ledové plochy). Úprava ledové plochy se provádí po třech odehraných utkáních. Není čekací doba.
Úpravu hrací doby dle časových možností turnaje řídí direktoriát turnaje. Žádáme všechny oddíly, aby
řádně dodržovaly stanovené časy pro jednotlivá utkání, aby nevzniklo zdržení.
Utkání lze začít s minimálním počtem 6 hráčů a brankářem. Počet hráčů je 3 hráči a brankář na začátku
každého poločasu nebo power-play v průběhu utkání. Střídá se hokejovým způsobem, avšak provádí se letmá
střídání po 60 sekundách, které určí zvukový signál nebo rozhodčí (viz. pravila minihokeje). Po vstřelení branky
se provádí vhazování. Hraje se bezkontaktní hokej, za porušení pravidel (faul) se místo menšího trestu nařizuje
trestné střílení, které provede faulovaný hráč.
Hráč, který se dopustí v utkání přestupku, za který by byl uložen větší trest dle pravidla č.
105 nebo č. 110 bude ihned vyloučen z utkání s okamžitou platností a za tento přestupek bude
neprovinivšímu se družstvu nařízeno provádět 3 x trestné střílení (bez oslabení), které musí
provést pouze 1 x hráč, který byl faulován (ostatní 2 TS provede libovolně určený hráč trenérem
družstva). Při vyloučení ze hry hráč nesmí nastoupit k následujícímu jednomu utkání, vyjma udělení milosti
ředitelem turnaje v případě vykoupení v určené hodnotě 500,- Kč. V případě zranění protihráče, zákroku
obzvláště hrubému, pohoršujících či hanlivých výroků, nebo fyzickému napadení rozhodčího se
vykoupit nelze!!!!.
Na turnaji startují týmy mládeže výběrů a klubů ledního hokeje sdružené pod organizací ČH. Všechny
nesrovnalosti ohledně pravidel řeší pouze ředitel turnaje pan Mgr. Miroslav Mrázek a činní rozhodnutí, které je
s konečnou platností bez možnosti odvolání. Protesty k utkání se podávají pouze písemně řediteli turnaje
neprodleně po utkání a to s vratnou částkou za projednání při schválení protestu 500,- Kč. Jeho rozhodnutí je
neměnné a konečné.
Pokud mají po skončení základních skupin dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhodují o jejich
pořadí v tabulce, následující kriteria a to v uvedeném pořadí:
1.

větší počet bodů získaný ve vzájemných utkání

2.

lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání

3.

větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních

4.

lepší brankový rozdíl ze všech utkání

5.

větší počet vstřelených branek ze všech utkání

6.

los

Všechna utkání se počítají tak, že každý poločas je bodován zvlášť a v případě nerozhodného stavu, každý
tým získá po 1 bodě, v případě vítězství 3 body a v případě prohry 0 bodů.
Startovné na turnaji činí 6000,- Kč. Účastníci jej složí při prezentaci s přiloženou soupiskou, která je
obsahem těchto propozic, pouze do rukou ředitele turnaje. Na vyžádání bude následně zasláno na určenou
adresu potvrzení. Startovné zahrnuje pronájem ledové, šatny, sprchy, zapůjčení puků během utkání a drobné
občerstvení. Dále je zajištěn pro všechny hráče a trenéry oběd, který činí 130,- Kč./osoba. Počet obědů je nutné
nahlásit nejpozději 10 dní před turnajem tj. do 30.5.2021.

Akce není pořadateli nijak pojištěna a každý účastník startuje na vlastní riziko a v dobré zdravotním stavu.
V recepci na hřišti od správce areálu je možnost zapůjčení klíčů od šaten oproti záloze 200,-Kč., která je vratná
při navrácení klíče (každé družstvo 1 x klíč oproti záloze). Utkání na turnaji bude řídit kvalifikovaný rozhodčí.
Paušální náhrady pro rozhodčího platí pořadatel turnaje.
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