
Turnaj HST – Hockey Summer Třebíč 2022

POŘADATEL: SK Horácká Slavia Třebíč, z.s.

MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE: Zimní stadion města Třebíče - KHNP Arena,

Kateřiny z Valdštejna 1, Třebíč

DATUM KONÁNÍ TURNAJE:  4.9.2022

STARTOVNÉ: 7000,- Kč.  Před zahájením turnaje je třeba uhradit zálohu 3500,- na účet
klubu HST, nejpozději do 1. 8. 2022. Je možné i provést kompletní platbu. Číslo účtu:
10738711/0100,  do poznámky prosím uveďte název klubu. Doplatek startovného a stravné
v hotovosti je možno uhradit pořadateli turnaje v den jeho konání.

KATEGORIE: 2012

POČET ÚČASTNÍKŮ: 5

ROZHODČÍ: zajišťuje pořadatel turnaje

ZDRAVOTNÍK: zajišťuje pořadatel turnaje

HRACÍ SYSTÉM

TECHNICKÉ USTANOVENÍ TURNAJE:

1. Hraje se dle pravidel ledního hokeje, schválených ČSLH.

2. Systém turnaje: turnaje se zúčastní celkem 5 družstev, která se utkají každý
s každým.

3. Hrací řád utkání: hrací doba je 2x 15 minut čistého času.

4. Provinění proti pravidlům: menší trest 1 minuta. Úprava hrací plochy po jednom
odehraném utkání.

5. Hodnocení výsledků: o celkovém pořadí rozhoduje:

a) Celkový počet získaných bodů

b) Výsledek vzájemného utkání

c) Vyšší brankový rozdíl (vstřelené - obdržené branky ze všech zápasů)

d) Vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů



e) Nerozhodne-li se bodem a) - d), jde na řadu los

5. Každé družstvo přiveze dvě sady dresů, družstva psaná jako domácí nastoupí ve
světlých variantách.

6. Startující: zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů ročníků 2012 a
mladších (minimálně 10+1.

7. Při turnaji může být jakýkoli hráč zkontrolován na vyžádání vedení turnaje, zda-li se
skutečně jedná o hráče ročníku 2012 či mladší – kontrola registračního průkazu,
popř. průkazu pojištěnce. Při neoprávněném startu staršího hráče budou utkání
mužstva kontumována a tým bude vyřazen z turnaje. Neposkytnutí dokladu ke
kontrole totožnosti hráče se bere jako prohřešek proti stanovám turnaje a následuje
stejný trest bez nároku na vrácení startovného.

8. Protesty: při vznesení jakéhokoli protestu o jeho oprávněnosti rozhoduje vedení
turnaje. Při podání protestu bude složena záloha 500,- Kč, která bude vrácena při
oprávněném protestu. V případě zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch
pořádajícího turnaje.

9. Hodnocení mužstev a hráčů: při slavnostním zakončení turnaje bude vyhodnocen
nejužitečnější hráč každého týmu, kterého určí trenér daného družstva a současně
bude vyhodnoceno konečné pořadí mužstev.

10. Vyhodnocení mužstev: mužstva umístěná na prvním až třetím místě dostanou
pohár, medaile a diplom, čtvrtém a pátém místě diplom.

11. Zahájení a ukončení turnaje: zahájení dle rozlosování dne 4.9. 2022 od 8:00.
Ukončení turnaje slavnostním předáním cen dne 4.9. 2022 v cca 19:00hod.
Pořadatel žádá mužstva o účast na zakončení turnaje ve svých oddílových
dresech. Po vyhlášení bude ponechán čas na focení mužstev na hrací ploše.

PODMÍNKY TURNAJE:

1. Včasný nástup týmů k utkání dle rozlosování turnaje.

2. Udržování pořádku v prostorách areálu.

3. Vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištění a jsou
schopni prokázat svou totožnost a věk registračním průkazem/kartičkou pojišťovny.

BODOVÝ SYSTÉM: dvoubodový

ROZLOSOVÁNÍ TÝMŮ: provede pořadatel turnaje po přihlášení všech družstev.

OBČERSTVENÍ DO KABINY : zajišťuje pořadatel turnaje

STRAVOVÁNÍ: stravování pro hráče a realizační tým, na základě objednávky jednotlivých
týmů, zajistí pořadate v restauraci Amádeus. Cena za menu 135 Kč. Rodiče se stravují
individuálně.

Kontaktní osoba pro zajištění stravování: Lukáš Kisela, 725 150 597,
lukas.kisela@seznam.cz



UKONČENÍ PŘIHLÁŠEK: 1. srpna 2022

ŘEDITEL TURNAJE: Ing. Martin Čech, 608 822 801, cech@hstrebic.cz

ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE

(4. 9. 2022)

ZAČÁTEK UTKÁNÍ D H HALA



(datum)

ZAČÁTEK UTKÁNÍ D H HALA



Partneři turnaje HST - Hockey Summer
Třebíč 2022:



PŘIHLÁŠKA DO TURNAJE

HST – Hockey Summer Třebíč 2022:

NÁZEV MUŽSTVA:

…………………………………………………………..

HLAVNÍ TRENÉR:

…………………………………………………………..

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

…………………………………………………………..

Dne _________ V __________

……………………………………………

Podpis a razítko


