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LETNÍ PŘEDSEZÓNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ V MOUTNICÍCH SCM GAMES 

Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat na hokejový turnaj pro děti ročníku 2013 

 

Pořadatel: HC TYGŘI MOUTNICE spolek 

Místo konání: Sportovní centrum Moutnice, Moutnice 399, Moutnice 

Termín: 28.8.2022 

Počet týmů: Turnaj je naplánován pro 4 týmy 

Zahájení turnaje: 28.8.2022 v 9:15 

Ukončení turnaje: 28.8.2022 v 18.30 

Stravování: Pro hráče a realizační tým je možné rezervovat oběd v restauraci po 
skončení turnaje. Kontakt Jindřich Přerovský – 774 321 566. 

Věková kategorie: 2013 a mladší, dívky ročníku 2013, 2012, 2011. Na turnaji jsou povolené 
vyjímky pro hráče ročníku 2012 v počtu dvou hráčů v týmu. 

Hrací systém: 5/5 řízené profesionálním rozhodčím, minimálně 10+1, maximálně 15+2 

Startovné: 12000,-Kč za tým, záloha 6 000,-Kč splatná týden před konáním akce na 
účet číslo 2002115919/2010, do poznámky prosím název týmu, doplatek 
před začátkem turnaje na místě. V případě větší vhodnosti je možné 
uhradit startovné celé na výše uvedený účet namísto zálohy. 

Úprava hrací plochy: po odehraném utkání 

Střídání letmo po 60-ti sekundách dle pokynu časoměřiče. 

Hraje se 3x 20 minut. 

Každý tým sehraje tři utkání. Každý poločas je bodován zvlášť. 2 body (vítězství), 1 bod (remíza), 0 
(prohra). První 3 týmy dostanou pohár a medaile. 

Pro každé dítě je připraven prázdninový sladký dáreček. 

Pravidla: Platná pravidla IIHF (ČSLH) pro sezónu 2021/2022. Za platné registrace, 
soupisky hráčů, platné lékařské prohlídky, pojištění hráčů zodpovídají 
trenéři daných týmů. 

Dresy: Každý tým bude mít dvě sady dresů. 
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Protesty: Protest se podává osobně k pořadateli turnaje. Protest podává výhradně 
trenér. Protest není zpoplatněn, neboť věříme, že nebude nutné 
protestovat. 

Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých 
týmů a to nejen na ledě. Zodpovídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od 
pořadatele. 

Konkrétní časový harmonogram turnaje a rozlosování bude zpracován dodatečně a rozeslán 
přihlášeným na mail 

 

Kontaktní osoba: Pavel Říha, pavel@rrstavby.cz, 774 332 956 

 

 

 

 

 

 

 

 


