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Propozice k hokejovému turnaji 

 Cup Tábor 

25. 12. 2019 
 

Místo turnaje:          Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300, Tábor 
  

Termín konání:   sobota 25. 12. 2019  10:00 -17:30 

 

Účastníci turnaje: 1) HC Tábor A      1) HC Tábor B  
2) HC A   2) HC B 
3) HC  A   3) HC B 
4) HC  A   4) HC  B 

 5) HC A                  5) HC B 
 
Turnaj pro ročník 2011 a mladší (dívky mohou být 
ročník 2010). Hraje se minihokej, vždy družstvo A a 
B, na ledě 3 hráči + brankář, minimální počet hráčů 
na team (A+B) 12+2, maximálně 18+2). 

   
Základní ustanovení:  

 Startují hráči ročníku 2011 a mladší, dívky mohou být o rok 
starší, tedy ročník 2010. Se souhlasem organizátora turnaje 
může startovat jeden hráč ročníku 2010. Pro kontrolu, ať má 
každý tým sebou registrace hráčů. 

 
 Každý účastník turnaje musí mít družstvo A a B.  

 
 Dvě sady dresů rozdílných barev. 

 
 Hraje se dle platných pravidel minihokeje. Na ledě 3 hráči + 

brankář. Letmé střídání hráčů po jedné minutě (zvukový 
signál z časomíry). Mantinely na bývalé modré čáře, černý 
puk. Faul se trestá trestním střílením.    
     

 Hrací doba: 2 x 15 minut hrubého času, přestávka mezi 
třetinami 1. minutu.  

 
 Pořadí bude určeno po ukončení turnaje, kdy se sečtou 

výsledky teamu A a B   
a) Podle celkového počtu bodů (A+B) 
b) Při rovnosti bodů určuje pořadí vzájemný zápas (A+B) 



 

c) Pokud nerozhodne vzájemný zápas, pak rozhoduje skóre 
mezi bodově rovnými soupeři (A+B) 

d) Je-li rozdíl skóre stejný, rozhodne větší počet vstřelených 
branek (A+B) 

e) Jestliže rovnost nadále trvá, rozhodne skóre ze všech 
utkání (A+B) 

f) Nerozhodne-li se, přijde na řadu los. 
  

 Bodování utkání: výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prohra – 
0. bodů.  
 

 První tři týmy obdrží poháry, medaile, sladkosti a diplom. 
 

 Návrh na protest – do ½ hod. po utkání s poplatkem 1500,- 
Kč. Při uznání protestu je poplatek vratný. Vedoucí 
jednotlivých mužstev odpovídají za to, že všichni jejich 
zúčastnění hráči mají platné lékařské prohlídky a jsou řádně 
pojištěni. 

        
 
Vedení turnaje:  Michaela Kubaštová, vedoucí mužstva HC Tábor  

telefon: 725 508 693 
    email: m.kubastova@gmail.cz 
  
Startovné:  3 000 Kč, které se uhradí na místě vedení turnaje.   

 
Zdravotní služba:  Je zajištěna pořadatelem turnaje. 
 
Rozhodčí:    Jsou zajištěni pořadatelem turnaje.  
 
Informace:  Případné další informace poskytne vedení turnaje. 
 
 
VEDENÍ TURNAJE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY TĚCHTO 
PROPOZIC V PŘÍPADĚ NUTNOSTI.  

 
 
 
 



 

Rozpis utkání k hokejovému turnaji 

 Cup Tábor 

25. 12. 2019 

 
 

Rozpis utkání: 
 

 
Hřiště A (vchod) Hřiště B (rolba) 

10:00-10:35 vs 10:00-10:35 vs 

10:35–11:10 vs 10:35–11:10 vs 

11:10–11:45 vs 11:10–11:45 vs 

11:45-12:30 Úprava ledové plochy + oběd 

12:30–13:05 vs 12:30–13:05 vs 

13:05–13:40 vs 13:05–13:40 vs 

13:40–14:15 vs 13:40–14:15 vs 

14:15–14:30 Úprava ledové plochy 

14:30-15:05 vs 14:30-15:05 vs 

15:05-15:40 vs 15:05-15:40 vs 

15:40-15:55 Úprava ledové plochy 

15:55-16:30 vs 15:55-16:30 vs 

16:30-17:05 vs 16:30-17:05 vs 

17:05-17:30 Vyhlášení výsledků 

 

 

 

  


