Turnaj dorostu 2006-07

POŘADATEL TURNAJE:
HC VLCI ČESKÝ TĚŠÍN

TERMÍN A KONÁNÍ TURNAJE:
ZIMNÍ STADION ČESKÝ TĚŠÍN
27. – 28. 8. 2022

VĚKOVÁ KATEGORIE:
ročník 2006-07, děvčata ročník 2004 a mladší
Počet družstev: 5
Ředitel turnaje: Bc. PETRA NEVELÖŠOVÁ, tel.: 773 761 570 (nevelosova@centrum.cz)

POČET HRÁČŮ


maximálně počet hráčů 17 + 2



minimální počet hráčů 10 + 2

SYSTÉM


hraje se podle platných pravidel ČSLH.



systém každý s každým



při vítězství obdrží vítěz do tabulky 2 body, remíza 1 bod, poražený 0 bodů

HRACÍ DOBA


2x20 minut - čistý čas. Každá třetina se počítá jako samostatné utkání!



úprava ledu před každým zápasem



přestávka mezi třetinami – 2 minuty

TRESTY


menší trest 2 minuty.



osobní trest 5 minut + OK

CENY


poháry a medaile – první tři týmy

ROZHODČÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA


pořadatel zajistí rozhodčí s platnou licencí ČSLH a zdravotní službu.

URČENÍ POŘADÍ
1) celkový počet získaných bodů
2) vzájemné utkání (při dvou utkáních bude rozhodovat o pořadí: získaný počet bodů > skore)
3) celkový brankový rozdíl
4) vyšší počet vstřelených branek
5) menší počet obdržených branek
6) při rovnosti předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka
sestavená ze vzájemných utkání těchto týmů
7) los

PROTESTY
•

nepřijímají se, přišli jste si zahrát a užít si sportovní atmosféry!!!

DALŠÍ


registrační průkazy nebudeme kontrolovat, očekáváme FAIR PLAY všech
zúčastněných!



soupisku hráčů s čísly dresů pro turnaj zašlou zástupci nejpozději do 15. 8. 2022 na
(nevelosova@centrum.cz)



dvě sady dresů, světlá a tmavá, pokud se týmy nedohodnou jinak, platí, že tým vedený
v zápise jako domácí nastupuje ve světlých dresech.



vedení týmu zodpovídá za to, že hráči nastupující na turnaji mají platné zdravotní
prohlídky a mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny



vedení týmů zodpovídá za udržování pořádku v prostorách zimního stadionu,
stravovacích i ubytovacích prostorech a za případné škody na majetku způsobené hráči
vlastního mužstva



STARTOVNÉ: 11.000 Kč při závazném přihlášení družstva na turnaj je nutno
uhradit startovné do 5. 8. 2022 na účet: 2401252048/2010. Doklad o úhradě bude
vystaven každému družstvu při akreditaci na začátku turnaje.

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ


na základě závazných požadavků mužstev zajistí organizátor stravování a ubytování.
Kontakt: Bc. PETRA NEVELÖŠOVÁ tel.: 773 761 570 (nevelosova@centrum.cz).

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
27. 8. 2022
13,00 – 14,00
14,15 – 14,30
14,30 – 15,30
15,45 – 16,45
17,00 – 18,00
18,15 – 19,15

x–x
úprava ledu
slavnostní zahájení turnaje
x–x
úprava ledu
x–x
úprava ledu
x–x
úprava ledu
x–x
28. 8. 2022

8,30 – 9,30
9,45 – 10,45
11,00 – 12,00
12,15 – 13,15
13,30 – 14,30
14,30 – 15,00

x –x
úprava ledu
x–x
úprava ledu
x–x
úprava ledu
x–x
úprava ledu
x–x
zakončení turnaje

