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PROGRAM A PROPOZICE

 

POŘADATEL TURNAJE 

HC Studénka z.s. 

 

ORGANIZÁTOR TURNAJE 

Jan Bajnar, Adam Subík 

 

MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE 

Zimní stadión - Budovatelská 770, 742 13 Studénka 

 

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TURNAJE  

 Partnerem turnaje je Quality Hotel Ostrava City**** 

 

POČET TÝMŮ 

 6 týmů 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE 

Ročník 2008 (kategorie MLŽ), dívky dle pravidel ČSLH 

 

TERMÍN KONÁNÍ TURNAJE 

3-5.4.20 

 

ZAHÁJENÍ TURNAJE 

dle rozlosování turnaje 

 

ZKONČENÍ TURNAJE 

5.4.20 v 16.00, vyhlášení výsledků a zakončení 

 

PRAVIDLA TURNAJE 



 

 

Strana  2/5 

1. VĚKOVÁ KATEGORIE 

Ročník 2008 (kategorie MLŽ – v případě potřeby doplněno ročníkem 2007), dívky dle pravidel ČSLH  

2. PRAVIDLA TURNAJE 

2.1 Soupiska družstva a registrace do turnaje 

A. Každé přihlášené družstvo zašle do 7 dní před začátkem turnaje pořadateli kompletně 
vyplněnou oficiální soupisku družstva. Družstva v turnaji mohou být klubová, nebo výběry. 
Pouze registrovaný hráč do turnaje může nastoupit do zápasu. 

B. Při příjezdu musí vedoucí předložit registrační průkaz každého hráče. Vedoucí dále musí mít 
kopii oficiální soupisky a registrační průkazy každého hráče k dispozici při každém zápase.  
Česká a slovenská družstva mohou mít na soupisce hráče, kteří nejsou registrováni v daném 
klubu, ale musí být registrováni pod Českým svazem ledního hokeje nebo Slovenským svazem 
ledního hokeje. 

C. Na soupisce mohou být maximálně dvacet hráčů.  Každý hráč může být uveden pouze na 
jedné soupisce. 

D. Uvedení neplatného hráče na soupisce vede ke kontumaci zápasu ve prospěch neprovinivšího 
se družstva v poměru 5-0 za porušení pravidel turnaje. 

 

2.2 Šatny a přestávky   

A.  Vedoucí družstva přinese oficiální soupisku družstva a kopie (originály) registračních průkazů 
(jak uvedeno v bodě 2.1. Soupiska družstva do zápisu o utkání) před prvním utkáním svého 
týmu. 

B. Pouze hráči, trenéři a vedoucí družstev uvedení na oficiální soupisce a vedení turnaje mají 
právo zdržovat se v šatně nebo v prostorách kolem šaten. 

2.3 Helmy, masky, dresy 

A. Každé družstvo musí mít k dispozici dvě (2) sady dresů, jednu světlou a jednu tmavou.  
Organizační výbor si vyhrazuje právo udělit výjimku zahraničním družstvům.  Organizační 
výbor bude informovat ostatní družstva o udělené výjimce a barvě dresů, které družstvo bude 
mít.  Obecně platí, že domácí družstvo hraje ve světlých dresech a hosté v tmavých dresech, 
ale toto pravidlo neplatí, pokud jedno z družstev má pouze jednu sadu dresů.   

2.4 Mercy rule 

Jestliže se jedno mužstvo ujme vedení o čtyři (4) nebo více branek v prvním nebo druhém 
poločasu, utkání se od tohoto momentu hraje na hrubý čas, v případě poklesu rozdílu zpět pod 
čtyři (4) v průběhu první a druhé třetiny se utkání hraje opět na čistý čas. 

2.5 Čas vymezený pro utkání 

Jestliže v kterémkoliv zápase oficiální časoměřič zjistí, že utkání by se nestačilo odehrát ve 
stanoveném čase pro utkání, uvědomí ředitele turnaje. Je zcela v pravomoci ředitele turnaje 
rozhodnout, zda bude zápas pokračovat podle hrubého času nebo čistého času.  Rozhodnutí 
je závislé na průběhu daného zápasu. Trenéři obou družstev budou vyrozuměni před změnou 

hracího času. 
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3. HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

3.1 Společná ustanovení 

Pravidla a systém turnaje:  

A. týmy se utkají systémem každý s každým podle běžných pravidel ČSLH pro hokej v této 
věkové kategorii  

B. po každém utkání následuje úprava ledu (doba rozbruslení před utkáním vždy závisí na 
průběhu turnaje tak, aby nebyl narušen harmonogram turnaje), plánovaný rozpis utkání bude 
družstvům zaslán před zahájením turnaje  

C. zápas se hraje na dva poločasy (20 minut), jejichž výsledky se započítávají do tabulky zvlášť 
+ samostatné střílení po 3 hráčích (různých) na každé straně. Poločasy - výhra = 2body, 
remíza = 1bod. Samostatné nájezdy (SN) musejí být rozhodnuty, vítěz získá 1 bod. Celkem 
se hraje o 5 bodů 

D. Při rovnosti bodů rozhoduje: Výsledek vzájemného utkání (součet bodů), v případě rovnosti 
více družstev minitabulka vzájemných zápasů sestavená v souladu s pořadím uvedených 
kritérií, Vyšší počet vítězství, Rozdíl gólů (skóre), Vyšší počet vstřelených branek, los mincí 

E. Čekací doba k nástupu k poločasu je maximálně 5 minut, poté může být poločas kontumován 
ve prospěch soupeře v poměru poločas/SN - 0:3 (rozhoduje rozhodčí zápasu ve spolupráci s 
organizátory) 

F. Každé družstvo má právo v průběhu zápasu na jeden třicetivteřinový (30) oddechový čas 

Každé mužstvo má garantováno v průběhu turnaje odehrát 5 utkání 

3.2 Samostatné nájezdy  

A. Samostatné nájezdy (dále jen SN) budou provedeny ihned po ukončení utkání. 

B. Každé družstvo písemně nominuje (jméno a číslo) tří (3) různých hráčů v pořadí, ve kterém 
budou provádět SN, a předá je rozhodčímu.  

C. Domácí tým začne SN jako první.  

D. Brankáři budou chytat v brankách blíže k domácí střídačce.  Brankáři se budou moci střídat 
po každém nájezdu. 

E. V první části SN se tři (3) nominovaní hráči budou střídat do určení vítěze.  Vítězem je 
družstvo, které nastřílí více branek ve třech pokusech.   

F. V případě rovnosti střelených branek po prvních třech (3) nájezdech, přechází se na druhou 
část SN, která se hraje podle systému „náhlé vítězství“.  Družstvo vždy nominuje jednoho 
hráče do doby, než jedno družstvo promění SN a druhé ne. Ve druhé části SN musejí být 
nominováni různí hráči. Družstvo, které promění SN je prohlášeno za vítězné v případě, že 
druhé družstvo nepromění SN. 

G. Družstvo, které začínalo s SN, nastupuje do druhé části SN jako druhé. 

H. Odmítne-li družstvo účast na SN, bude prohlášeno poraženým. Odmítne-li hráč provést SN, 
bude prohlášen neúspěšným. 

I. Vítězné mužstvo obdrží za vítězství v SN 1 bod 

3.3 Ostatní ujednání 

Ustanovení, která nejsou uvedena v tomto soutěžním řádu, se řídí platným "Soutěžním a 
disciplinárním řádem ČSLH" a platnými "Pravidly ledního hokeje". Konečné rozhodnutí ve 
všech sporných případech náleží řediteli turnaje a organizačnímu výboru turnaje.  
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4. PROTESTY 

A. Žádné protesty nebudou akceptovány. 

B. Respektujte rozhodnutí rozhodčích a v případě, že byste měli poznámku k některému 
určitému rozhodčímu, bude ustanoven hlavní rozhodčí turnaje, který je po dohodě k dispozici 
pro konzultace, ale nemá právo změnit jakékoliv rozhodnutí z průběhu zápasu.  Instruovali 
jsme rozhodčí, aby respektovali trenéry, a toto je očekáváno také od trenérů.  Nesportovní 
chování nebude tolerováno. 

Rozhodnutí rozhodčího na ledě je konečné a nemůže být anulováno 

5. EKONOMICKÉ NÁLEŽITOSTI  

A. Startovné na turnaj činí: 8.500 Kč 

B. Všechna zúčastněná družstva startují v turnaji na vlastní náklady.  

C. Družstva a hráči jsou zodpověděni za vlastní pojištění a připojištění. 

6. UBYTOVÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY TURNAJE  

Ubytování pro účastníky turnaje: Quality Hotel Ostrava City****, Hornopolní 3313, 70200 Moravská 
Ostrava, případně dle vlastního zvážení 

Kontakt pro rezervace: E-mail: reservations.qoc@q-hotels.cz  / Tel: +420 595 195 509 

Heslo pro rezervace: Turnaj Studénka 

V hotelu je rezervováno předběžně 45 dvoulůžkových pokojů za daných podmínek – kapacita je 
omezena 

Ceny:  

1 200 CZK, pokoj obsazený 1 osobou / v ceně snídaně formou bufetu, DPH, wellness & fitness 

1 500 CZK, pokoj obsazený 2 osobami / v ceně snídaně formou bufetu, DPH, wellness & fitness 

1 000 CZK, pokoj obsazený 1 nebo 2 osobami / BEZ snídaně, včetně DPH, wellness & fitness 

Ceny nezahrnují městský poplatek ve výši 21,- Kč / noc / dospělá osoba 

Parkování : 140 CZK / auto / noc, Autobus zdarma 

Náklady na ubytování hradí účastníci turnaje přímo v hotelu. 

7. OBĚDY  

Obědy budou zajištěny v místě konání turnaje. Cena obědů a specifikace jídel bude upřesněna 

v dostatečném předstihu před zahájením turnaje. 

8. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN 

A. Po skončení posledního utkání proběhne Slavnostní předávání cen. 

B. Mužstva, která se umístí na 1. – 3. místě jsou požádaná zúčastnit se tohoto vyhlášení.  Hráči 
jsou požádáni, aby přišli v dresech družstva a shromáždili se na ledové ploše. 

mailto:reservations.qoc@q-hotels.cz
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9. KONTAKT 

Každý tým určí zodpovědného zástupce pro komunikaci s organizátory, který bude přítomen 

v místě konání turnaje a společně s vyplněnou soupiskou zašle organizátorům telefonický a 

emailový kontakt. 

Organizátor turnaje:  

Adam Subík - subika@diamo.cz, +420 602 744 307 

Jan Bajnar – bajnarjan@gmail.com, +420 773 676 786 

 

10. POTVRZENÍ ÚČASTI 

Tým zašle závaznou přihlášku na turnaj a po potvrzení účasti organizátorem uhradí startovné na 

účet pořadatele turnaje. Zaplacením startovného potvrzují týmy souhlas s informacemi uvedenými 

v propozicích turnaje. 

Číslo účtu:  MONETA Money Bank, a.s., 5201301734/0600 

Částka:  8.500 CZK 

Variabilní symbol: IČ klubu 

Účel platby: STUDENCUP 2019 + název týmu 

 

 

mailto:subika@diamo.cz
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