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 SMARTHOCKEY pořádají dne 20.08.2022 
turnaj SMART Small Area Cup r.2013 a mladší 

Místo turnaje:  Benders Arena, Vrskmaň u Chomutova 

    Vrskmaň 79 

              

 

Termín konání:  20.08.2022 (13:30 – 19:00hod.) 

 

Vedení turnaje:  Roman Dubjak 

    email: rondub@seznam.cz 

    tel. 734 300 671 

 

Rozlosování:  rozpis bude poslán nejpozději 

  týden před zahájením turnaje     

 

Vklad:  startovné 3.500,-kč, splatné v místě konání 

   

  

 

 



2) 

Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel turnaje 

Rozhodčí:  zajišťuje pořadatel turnaje 

Informace:  veškeré informace poskytne p.Dubjak 

Občerstvení:                  V areálu malé občerstvení(automaty) 

   

 

Technická ustanovení turnaje 

1. Hraje se podle pravidel ledního hokeje schválených ČSLH. 

2. Systém turnaje – turnaje se zúčastní celkem 4 družstva, která se utkají 
každý s každým v čase 2*18min, na hrací ploše 3+1, všechny týmy 
nastoupí v počtu 6+1(2 lajny), omezeno kvůli kapacitám kabin. 

3. Hodnocení výsledků – o celkovém pořadí ve skupině rozhodují: 

a) celkový počet získaných bodů 

b) výsledek vzájemného utkání 

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené 
branky ze všech zápasů) 

d) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 

e) nižší počet obdržených gólů 

f) nerozhodne-li se bodem a) - e), přijde na řadu 
los 

g) v případě bodové rovnosti 3 a více týmů 
minitabulka body a, c - f mezi konkrétními 
týmy 
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4. Bodový systém ve skupině: 

- výhra   3 body 

- remíza  1 bod 

- prohra  0 bodů 

5. Každé družstvo přiveze 2 sady dresů, družstva psaná jako domácí 
nastoupí v tmavých variantách 

6. Startující – zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů 
ročníků 2013 a mladších. Při turnaji může být jakýkoliv hráč 
zkontrolován na vyžádání vedení turnaje, že se skutečně jedná o hráče 
ročníku 2013 nebo mladšího, v případě dívek r.2012 (kontrola 
registračního průkazu, popř.průkazu pojištěnce). Při neoprávněném startu 
staršího hráče budou utkání mužstva kontumována a tým bude vyřazen 
z turnaje. Neposkytnutí dokladu ke kontrole totožnosti hráče se bere jako 
prohřešek proti stanovám turnaje a bude následovat stejný trest. 

Protesty – nepřipouští se, vždyť je to dětský turnaj  

 Hodnocení mužstev a hráčů – při slavnostním zakončení turnaje bude 
vyhodnocen nejužitečnější hráč každého týmu, kterého určí trenér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) 

 

7.  Vyhodnocení mužstev – 1.-3.místo  pohár, medaile, šampus 

                                                         4.místo účastnické medaile 

 

8.  Zahájení a ukončení turnaje – zahájení je podle rozlosování 20.08.2022 
od 13:30 hodin. Ukončení turnaje bude předáním cen 20.08.2022 v cca 
19:00 hodin. Pořadatel žádá mužstva o účast při zakončení turnaje ve 
svých oddílových dresech 

 

Podmínky turnaje 

a)  včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje, v případě, že daný 
tým nebude včas nastoupen, spustí se časomíra a každou minutu bude 
připsán jeden gól týmu, který je na ledové ploše 

b) udržování pořádku v prostorách areálu, zákaz hraní her v prostorách ZS 

c) vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a 
jsou schopni prokázat svou totožnost a věk registračním 
průkazem/kartičkou pojištěnce 

d) Úvodní bully prvního zápasu je ve 13:30, tzn.ne nástup na ledovou 
plochu, prosíme o dodržování časového harmonogramu. 

e)  Hráči, rodiče, trenéři si uvědomují rizika spojená s hokejem a na turnaji 
startují na vlastní nebezpečí. 
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Účastníci turnaje r.2013 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) 

 
SMART Small Area Cup 20.08.2022

01. A : B 1330 - 1415

02. C : D 1415- 1500

Úprava ledové plochy
03. C : A 1515- 1600 03.
04. D : B 1600 - 1645

Úprava ledové plochy
05. D : A 1700 - 1745 05.
06. B : C 1745- 1830

Vyhlášení výsledků

 

Těšíme se na Vás na turnaji ve Vrskmani, pořádaný týmem 
SMARTHOCKEY. 

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na změny. 

Hráči, kteří jsou účastníky tréninků, kempů, zápasů, turnajů pořádaných týmem SMARTHOCKEY se těchto aktivit účastní na vlastní 
odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomi zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči poučeni 
trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Hráči se zavazují dbát doporučení a příkazů 
trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. 

Všichni poučení souhlasí, že tréninky, kempy, zápasy, turnaje a ostatní sportovní aktivity pořádané týmem SMARTHOCKEY absolvují na 
vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že tým SMARTHOCKEY nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, 
tak i třetích subjektů/osob, pokud taková nastane.  

 


