
 

 
 

 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ JUNIORŮ 

V LEDNÍM HOKEJI  

SLEZSKÝ POHÁR OPAVA 2019 

2.ROČNÍK 

 

PROPOZICE K TURNAJI 
 
Termín a místo konání: 

•  10.08.-11.8.2019  • Zimní stadion Opava, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava  

, 

Hrací řád: 

• hraje se dle platných pravidel ČSLH 

• turnaj je určen pro hráče ročníku 2001 a mladší 

• počet družstev – 5 

• hrací doba – 3 x 20 minut (10 minutové rozbruslení) 

• maximální počet hráčů -  20 + 2 brankáři 

 

Oprávněnost k startu 

• Hráči nastupují k utkání na základě řádně vyplněné soupisky, kterou odevzdá přihlášený tým 

organizátorovi turnaje nejpozději do začátku prvního zápasu. Oddíl ručí za lékařskou 

prohlídku svých hráčů. 

 

Specifika z pravidel 

• Při vyloučení hráče do konce utkání nebo trestu ve hře, může hráč nastoupit v následujícím 

utkání. Pouze ve výjimečných případech má pořadatel právo zastavit hráči start v dalším 

zápase.  

 

Bodování a určení pořadí 

• za vítězství 3 body (v základní hrací době), za remízu 1 bod,  

• při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas (u více než dvou týmů minitabulka), rozdíl 

skóre, celkový počet vstřelených branek, los 

• každý tým 2 sady dresů 

 



 

 
 

 

 

 

Startovné: 

• 5.000,- Kč – úhrada převodem do 30.6.2019 na účet č.: 2114571329 / 2700. Startovné je 

nevratné. 

 

Ubytování: 

• klub zajišťuje ubytování dle požadavku zúčastněných klubů a podílí se na nákladech 

 

Stravování: 

• objednávky obědů pro hráče, trenéry, vedoucí – nehradíme, zajistíme 

• pitný režim, ovoce pro hráče 

 

Ceny: 

• Putovní pohár – vítěz má zajištěnou účast v následujícím ročníku (bez startovného) 

• Pohár, medaile a diplom pro 1.-3.místo 

• Cena pro nejlepšího střelce, hráče a brankáře turnaje 

• Vyhodnocení nejlepšího hráče každého týmu 

 

Pořadatel:  

 • Hokejový spolek Opava, z.s., Zbyněk Sklíba, tel.: +420 721 555 116, e-mail: 

zbynek.skliba@seznam.cz, info@hcslezan.cz 

• Fajkus Jiří, jfajkus21@gmail.com, +420 724 159 983 

 

 

 

 

Série turnajů „Slezský pohár“ k 111. výročí hokeje v Opavě jsou 

finančně podporovány Moravskoslezským krajem  

a Statutárním městem Opava 
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