
 

 

Hokejový turnaj starších 

žáků ročník 2005 
 

27.-28.4.2019 
 

Zimní stadion Jana Marka , 

Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pořadatel: 

HC Střelci Jindřichův Hradec – Petr Šachl     tel. 723 638 346 

                                                                                      – Rostislav Ondřej     tel. 602 160 884 

Startovné: 

7500,-Kč  splatné převodem na účet nejpozději do 1.3.2019 

č.ú: 264675802/0300 

Složení mužstva: 

Hráči ročníku 2005 ,  v mužstvu na každé utkání  bude max. 18 hráčů + 2 brankáři. 

Hrací systém: 

Turnaj je vypsán pro 8  mužstev. Hraje se dle pravidel ČSLH, systémem dvou 

skupin a v každé skupině každý s každým .  Po odehrání základních skupin se   utkají 

týmy na 1. a 4. místě  a stejně tak  týmy na 2. a 3. místě  vždy z  druhé skupiny .  

Vítězové se pak utkají  v  semifinálových utkáních  tak, aby soupeři byli  vždy z  obou 

skupin. Finále hrají  vítězové semifinálových utkání. O třetí  místo poražení  ze 

semifinálových utkání.  O páté až osmé místo si  mužstva zahrají  stejným způsobem 

jako horní část pavouka. Hrací doba je 2 x 20min čistého času .  Při remíze 

pětiminutové prodloužení tří  hráčů proti  třem. Pokud se nerozhodne, přistupuje se 

k samostatným nájezdům formou náhlá smrt. Začínajícího v nájezdech určí  los 

kapitánů. Před utkáním 3 minutové  rozbruslení bez kotoučů.  Zápasy bude řídit vždy 

dvojice rozhodčích zajištěných pořadatelem turnaje.  Tresty 2,5,10 min.  Pokud bude  

v průběhu utkání rozdíl  ve skóre vyšší  jak 5, přechází se automaticky na hrubý čas.  

Po každém zápase následuje úprava ledu. Každý účastník je povinný mít dvě sady 

dresů -  tmavé ,  světlé.  

Pořadí v turnaji: 

Za výhru  v základní  hrací době obdrží  družstvo 3 body, při  remíze 1 bod  a 

další  1 bod za vyhrané prodloužení resp.  nájezdy .  

 

O pořadí  ve skupinách  rozhoduje:         

                                        -  počet bodů ze všech utkání  

-  v případě rovnosti  vzájemný zápas (resp.  body ze 

vzájemných zápasů následně rozdíl  skóre ze vzájemných 

zápasů)  



   -  rozdíl  skóre ze všech zápasů  

   -  vyšší počet vstřelených branek  

   -  los 

Protesty: 

  Protest musí být podán písemně se zálohou 300, -  Kč nejpozději  15 minut po 

ukončení utkání k rukám vedení turnaje. V  případě uznání protestu je záloha 

vrácena protestující  straně.  

 

 

Ceny: 

Poháry, medaile, diplomy, věcné ceny,  

 

Stravování: 

Po nahlášení počtů požadovaných j ídel pořadateli  turnaje ,bude  stravování  

domluveno v restauraci ………………….. .Časy obědů navrhují  sami účastníci  podle 

potřeby(tel.602 160 884).Cena j ídla 10 0,- Kč (polévka,hl.j ídlo,l imo) .  

 

Ubytování: 

Penzion 15.Poledník, Hotel Perla, Hotel Vajgar, Hotel Concertino, Hotel Svatý Florián 

(v závislosti na požadavku úrovně a kvality služeb) 

 

 
Na účast Vašeho týmu se předem velice těší:  

 

                                                                       Petr Šachl a Rostislav Ondřej  

                                                                        HC Střelci  Jindřichův Hradec  

 


