
PP OO ZZ VV ÁÁ NN KK AA   
Vážení přátelé,  

             srdečne Vás a  Vaše hokejové družstvo zveme na:  
 

SSpprriinngg  CCuupp  vv  JJiinnddřřiicchhoovvěě  HHrraaddccii  
((hhrrááččii  nnaarroozzeenníí  vv  rrooccee  22001122  aa  mmllaaddššíí))  

 

který se koná ve středu 21.03 2020  

na Zimním stadionu Jana Marka v  J indř ichově Hradci  
              

Startovné činí  2500,-Kč na  klub - tým .Startovné bude  hrazeno na  místě v  hotovosti  zo d-

povědnému činovníkovi  klubu,  který vystaví  pří jmový doklad  na částku výše s tartovn é-

ho.   

 

Hrací systém:   Turnaje se zúčastní  5 družstev,tým A -B,tým A  bude hrát 3 na 3, tým B 

4 na 4 , hrací  doba –  ve skupinách A a B  2 x 15 min.  hrubého času.  Týmy A a B b u-

dou hrát vždy současně v  koncových třetinách  hřiště.  Střední  pásmo slouží  ke  

střídání .  Rozbrus lení  bude bez puků.  Minutová střídání  určuje  rozhodčí .  P o-

kud dojde  k  odhlášení  někte rých týmů těsně před turnajem, upraví  se hrací  

systém tak,  aby byl  plně využit rezerv ovaný  čas ledů.   

 

Hrací  řád:    hraje se  dle pravidel  ČSLH hra malé hřiště –  minihokej  

 

Tresty:  v  případě odpískání  faulu –  nájezd na brankáře tj .  dle pravidel  lední -  

ho hokeje ČSLH     

 

Bodování v  turnaj i:  za výhru obdrží  družstvo 2 body , při  remíze 1  bod, poražený 0 bodů  

 

O pořadí rozhoduje:  

-  celkový počet  bodů obou mužstev klubu ze všech utkání  (spojen í  

skupin A a  B).  

-  v případě bodové  rovnosti  vzájemný zápas  týmů skupiny A  

   -  rozdí l  skóre  ze všech zápasů obou skupin  

   -  vyšší  počet  vstřelených branek  

   -  los  

Ceny:  poháry,  medai le, diplomy, věcn é ceny.    

 

Protesty:  protest musí  být podán písemně se zálohou 300, -  Kč nejpozději  15 minut po  

ukončení  utkání  k rukám ředitele turna je.  V  případě uznání  protestu je záloha vrácena  

protestující  straně.  

Kontakt:  Vondrus Václav –  723145157  

               Sviták  Petr  -  792338187  



 

 

 

 

        

 

                     


