
 

Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s., Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk 

T: +420 583 224 636, M: +420 777 824 790, E: info@hkmdsumperk.cz 

Hokejový turnaj r.2005 v Šumperku 

Termín konání: neděle 16.8.2020  

Místo konání: Škoda aréna, Žerotínova 55b, Šumperk  

Zúčastněné týmy: HK MD Šumperk, SK Prostějov 1913, Žďár n. Sázavou, RT Torax Poruba  

Startující hráči: Do turnaje mohou nastoupit pouze hráči ročníku narození 2006. Výjimku mají děvčata, 

která mohou být ročníku 2005. Hráči se na požádání musí prokázat ofoceným registračním průkazem. Před 

zahájením turnaje vyplní každé mužstvo soupisku s datem narození a číslem dresu.  

Počet hráčů: Maximální počet hráčů na turnaji je 16 hráčů + 2 brankáři (omezený počet medailí).  

Hrací systém: Turnaje se zúčastní 5 týmů, které se utkají systémem každý s každým, hrací doba je 2x20 

minut čistého času. Mezi třetinami přestávka 2 minuty. Rozbruslení před prvním utkáním každého týmu s 

kotouči, poté již bez kotoučů. Úprava ledu je po každém druhém utkání.  

Vyloučení: menší trest 2 minuty, vyšší trest 5minut.  

Hodnocení turnaje: Za vyhraný poločas 2 body, výhra v prodloužení 1 bod, prohra v normálním čase 

0 b. O konečném umístění rozhoduje 1) počet bodů, 2) vzájemný zápas, 3) rozdíl ve skóre, 4) počet 

vstřelených gólů, 5) los. Při rovnosti bodů u více mužstev rozhoduje o umístění vzájemná minitabulka 

daných mužstev, v níž rozhodují výše uvedená kritéria.  

Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze dvě sady dresů.  

Startovné: Startovné za každé mužstvo činí 3000,- Kč a je splatné v hotovosti v den příjezdu.  

Ceny: Družstva na prvních třech místech obdrží pohár a medaile. Dále budou vyhlášeni nejlepší hráči 

jednotlivých týmů, kteří obdrží diplom a věcné ceny.  

Stravování: Obědy v restauraci Sport na zimním stadionu (o možnostech a ceně ještě budeme jednat, pokud 

se nám to povede domluvit, tak to bývá zpravidla cca 100kč). Občerstvení v bufetu na ZS.  

Zdravotní služba: Zajištěna pořadatelem.  

Kontakt: Kamil Skoumal (trenér r.2006) +420602818703, kamilskoumal@seznam.cz  

Časový rozpis turnaje bude zpracován po přihlášení pátého účastníka.  
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