
HC Tábor 

Propozice k turnaji ročníku 2010 a mladší 

 

Turnaj mladých nadějí  

2020 
 

Pořadatel turnaje: Hockey club Tábor z.s 

 

Kontakt: Bohuslav Keltner – tel. 604 344 803 

                Radek Pechánek – tel. 723 144 017 

                Tomáš Kratochvíl – tel. 731 139 248 

 

Datum turnaje: 14. březen 2020 od 8.00 – 16.30 

 

Místo konání: Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300 

 

Startovné: 3.000,- (platba hotově na místě) 

 

Účastníci turnaje:  

1. HC Tábor 

2.   

3.   

4.   

5.  

   

 

 



HC Tábor 

Propozice k turnaji ročníku 2010 a mladší 

HRACÍ ŘÁD A PRAVIDLA TURNAJE 

1. Turnaj pro ročníky 2010 a mladší, děvčata 2009 a mladší 

2. Turnaj vypsán pro 5 týmů – systém každý s každým 

3. Hra na velké hřiště, hrací doba 2x 15min čistého času, letmé střídání 

4. Minimální počet hráčů 10+1, max. 15+2  

5. Za faul se jezdí trestné střílení. 

6. Bodování utkání: každá polovina se boduje zvlášť, výhra – 2 body,  

remíza – 1 bod, prohra – 0 bodů. 

7. Po každých dvou odehraných utkání následuje úprava ledové plochy. 

8. Pořadí bude určeno: 

- Podle celkového počtu bodů 

- Při rovnosti bodů určuje pořadí vzájemný zápas 

- Pokud nerozhodne vzájemný zápas, pak rozhoduje skóre mezi bodově 

rovnými soupeři (minitabulka) 

- Je-li rozdíl skóre stejný, rozhodne větší počet vstřelených branek 

- Jestliže rovnost nadále trvá, rozhodne skóre všech utkání 

- Nerozhodne-li se, přijde na řadu los 

 

9. Povinnosti mužstev: 

- Startují hráči ročníku 2010 a mladší. Registrace hráčů s sebou. Na 

turnaji nesmí startovat žádný starší hráč, v případě, že bude zjištěno 

takové provinění proti pravidlům, bude tým diskvalifikován! 

- Dvě sady dresů rozdílných barev 

- Mužstva jsou povinna nastoupit k utkání včas dle programu turnaje 

nebo dle pokynů pořadatele. 

- Návrh na protest – do 20 minut po utkání s poplatkem 1000,- Kč. Při 

uznání protestu bude poplatek vrácen. 

- Vedoucí jednotlivých mužstev odpovídají za to, že všichni jejich hráči 

mají platné lékařské prohlídky a jsou řádně pojištěni. 

 

10. Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje. 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo organizační změny turnaje v případě potřeby. 

 



HC Tábor 

Propozice k turnaji ročníku 2010 a mladší 

 

Ceny: 

všechny týmy na 

 1–3. místě - obdrží poháry, medaile, diplomy, drobné ceny 

 4. a 5. místě - diplomy a drobné ceny 

 

 

Stravování: v šatnách bude pro hráče zajištěno občerstvení, stejně tak 

v prostorách ZS. 

Obědy pro týmy je možné zařídit v restauraci na zimním stadionu  

 

 


