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Vánoční hokejový turnaj 

„ŠKODA CUP 2021“ 

v minihokeji ročníků 2014 a ml. 
 

Termín: 29.12.2021 od 09:00 h 

 

  

Mgr. Vladimír Máca 

Trenér mládeže OLH 
OLH Spartak Soběslav 

TEL: 774 889 489 
 

Ředitel turnaje: Vladimír Máca, 774 889 489; maca.vladimir@centrum.cz 

 

 

Základní informace 

 

- startují chlapci ročník 2014 a mladší, děvčata ročníky 2013 a mladší  

- Starší hráči nemohou startovat.  
 

- družstvo může mít na soupisce pro turnaj maximálně 14 hráčů (12 + 2) 

- turnaje se zúčastní 6 družstev 

 

 DRUŽSTVA:        

OLH SPARTAK SOBĚSLAV 

HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE           

HC TÁBOR 

HC DUKLA JIHLAVA 

HC STŘELCI JINDŘICHŮV HRADEC 
 

          

 

- hrací systém (viz níže) 

- 3na3, každý s každým, 5 zápasů/každé družstvo 
- startující družstvo hradí  

- startovné (1.500,-Kč za družstvo) 
- pořadatel zajistí  

- rozhodčí, pronájem ledové plochy, časomíru, kabiny 

- ceny - poháry pro všechna družstva, medaile pro nejlepší 3 družstva 

- možnost stravování týmů 100 m od ZS - nutno nahlásit předem počet a čas 
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PRAVIDLA PRO TURNAJ 

 

1. VŠOBECNĚ 

1.1. Tyto pravidla slouží pro turnaj v minihokeji pořádaný 29.12. 2021 v Soběslavi 

 

2. HRACÍ PLOCHA 

 2.1. Hrací plochy pro minihokej se vytvoří tak, že na normální hrací plochu se položí přenosné hranoly 

(modrá čára), které slouží jako mantinel. 

 2.2. Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách (na dvou plochách současně) 

 2.3. Střední třetina slouží pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích družstev. 

 2.4 Střední třetina je k účelu dle bodu 2.3. vybavena přenosnými lavičkami. 

 

3. BRANKY 

 3.1 Používají se normální branky podle pravidel LH. 

 3.2 Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor pro 

bezpečné pokračování ve hře i za brankou. 

  

4. VÝZBROJ A VÝSTROJ 

4.1 Hráči nastupují k utkání v kompletní výzbroji a výstroji pro lední hokej, včetně chrániče krku 

 

5. DRUŽSTVA  

5.1 Družstva nastupují k utkání minimálně s jedním brankářem a minimálně dvěmi trojicemi,  t.j. 6-ti hráči.  

5.2 Platí povinnost pravidelného střídání na pokyn rozhodčího. 

 5.3 Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra. 

 

6. HRACÍ  DOBA 

6.1 Hrací doba pro turnaj je 2 x 20 minut hrubého času. Každá 20-ti minutová část je počítána jako 

samostatný zápas. 

6.2 Úprava ledu bude prováděna po dvou dvojutkáních  

6.3 Měření času se provádí centrálně pro obě souběžně hraná utkání. 

6.4 Pravidelně po každých 60 vteřinách signalizuje rozhodčí hvizdem a povelem střídání celých trojic 

6.5 Přestávky mezi třetinami jsou minimální. 

 

7. ROZHODČÍ 

 7.1 Utkání řídí jeden rozhodčí, který se pohybuje v prostoru modré čáry. 

 7.2 Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště, a to po každém přerušení hry. 

 

8. PŘESTUPKY  PROTI  PRAVIDLŮM   

8.1 Za vyjmenované přestupky (nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole sekání, 

krosček, vrážení na mantinel, nedovolená hra vysokou holí, podražení v brankové situaci, opakované 

úmyslné zdržování hry) nařídí rozhodčí proti provinivšímu se družstvu vždy trestné střílení. 

8.2 Za ostatní přestupky (nevyjmenované) rozhodčí napomene hráče. 

8.3 Při opakovaných přestupcích hráče může rozhodčí vyloučit hráče do konce utkání 

 8.3. Postavení mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí. 

 

9. TRESTNÉ  STŘÍLENÍ 
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 9.1 Provádí hráč, který byl faulován a je k tomu zdravotně způsobilý, jinak někdo z trojice, která byla na 

ledě. 

 9.2 Provádí se z prostoru vlastní branky. 

 9.3 Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje. 

 

10. SOUPISKA a VĚKOVÉ OMEZENÍ 

10.1 Na turnaji mohou startovat – viz základní informace 

- start staršího hráče není povolen 

- kontrola věku hráče může být provedena na základě předložení registračního průkazu (pokud existuje), 

nebo průkazu zdravotní pojišťovny  

 

11. PROTESTY 

2.1. Protest musí být předán písemně se zálohou 200,- Kč. V případě uznání protestu je záloha vrácena. 

2.2. Protesty bude řešit pořadatel turnaje, který má konečné právo v rozhodnutí sporu 

 

12. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ) 

12.1 Hráči nastupují k utkání bez registračního průkazu.  

12.2 Hráč hrající v utkání musí být uveden v soupisce mužstva 

12.3 Zápis bude podepsán vedoucím mužstva, který přebírá zodpovědnost za správnost údajů. 

12.4 O konečném pořadí rozhodují tyto aspekty: 

12.4.1.1.1 Bodový zisk 

12.4.1.1.2 V případě rovnosti bodů vzájemný zápas 

12.4.1.1.3 Rozdíl skóre 

12.4.1.1.4 Větší počet vstřelených gólů 

12.4.1.1.5 Los 

 

13. PLATNOST PRAVIDEL 

13.1 Pořadatel má možnost změnit, resp. upravit pravidla před začátkem turnaje. 
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Rozpis turnaje 28. 12. 2021: 

 
 Hřiště A Hřiště B 

8:00 – 9:00 1-6  
9:00 – 9:45 2-5 3-4 

9:45 – 10:00 Úprava ledu Úprava ledu 
10:00 – 11:00 6-4 5-3 
11:00 – 11:45 1-2 4-5 
11:45 – 12:00 Úprava ledu Úprava ledu 
12:00 – 13:00 1-3 6-5 
13:00 – 13:45 2-6 1-4 
13:45 – 14:00 Úprava ledu Úprava ledu 
14:00 – 15:00 2-3 1-5 
15:00 – 15:45 2-4 3-6 
15:50 – 16:00 Vyhlášení výsledků  

 
 

 

Všechna mužstva nastoupí v dresech!!! 

 
 

 


