HC DĚČÍN
ve spolupráci

Statutární město Děčín

pořádá 45. ročník turnaje

O Čokoládový puk

Termín konání:

4. – 5. 9. 2021

Místo konání:

Zimní stadion Děčín, Oblouková 638/21, Děčín 3,
405 01, Česká republika

Pořadatel turnaje:

HC Děčín

Pro koho:

Hráči narozeni v roce 2011 a mladší (dívky mohou být 2010)

Účastníci turnaje:

1. HC Děčín
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlavní pořadatel:

Mgr. Ondřej Michálek, email: o.michalek.om@gmail.com, tel.:
775 854 434

Hrací systém:
 V turnaji se hraje systémem každý s každým (každý odehraje 6 utkání za 2 dny).
 Není povolen start starších hráčů v daných kategoriích, děvčata mohou být o rok starší.
 Hrací doba je 2 x 20 minut hrubého s pauzou 1 minuta mezi polovinami.
 Po konci utkání následují nájezdy formou náhlé smrti o bonusový bod do tabulky.
 Domácí dle rozpisu vždy začínají nájezdem.
 Domácí družstvo dle rozpisu obléká vždy světlé dresy, hostující družstvo dle rozpisu
vždy tmavé dresy.
 Hraje se podle platných pravidel pro lední hokej v daných kategoriích. Za faul je
nařízeno okamžitě trestné střílení a dále se pokračuje 5 proti 5 (čas se zastavuje).
 Bodový systém: každá polovina je brána jako mini utkání – za výhru v polovině jsou 2
body pro vítěze, za remízu v polovině je 1 bod pro obě družstva, za prohru v polovině
je 0 bodů a za nájezdy 1 bod. (čili družstvo může získat z jednoho utkání 0–5 bodů do
tabulky).
 Nájezdy může provádět 1 hráč družstva opakovaně.
 Rozhodujícím kritériem pro určení konečného pořadí jsou v této posloupnosti: počet
získaných bodů, počet vstřelených branek (bez nájezdů), počet obdržených branek
(bez nájezdů), počet vyhraných polovin, vzájemné utkání – jeho celkový stav,
vzájemné utkání – vítěz nájezdů.
 Úprava ledu proběhne po každém druhém utkání.
 Každé družstvo si přiveze 2 sady různě barevných dresů – světlá x tmavá.
 Minimálním počtem je 10+1, maximálním počtem je 20+2.
 Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje.
Ceny:
 Všechny týmy obdrží medaile.
 Každý tým obdrží dort.
 První 3 týmy obdrží pohár.

 Po každém utkání budou vyhlášeni hráči utkání (po jednom z každého družstva), kteří
obdrží diplom a drobnou cenu – vybírají trenéři ze svého družstva.
 Ocenění jednotlivců – z každého týmu na konci turnaje vybere trenérský tým 1 hráče
do All Stars týmu turnaje (vybírají trenéři ze svého družstva za výkony po celý turnaj).
Startovné:

7.500,- Kč za každý přihlášený celek

Podmínky účasti:
 Vzetí na vědomí nutnosti účasti celého celku na závěrečném vyhlášení výsledků.
 Doložitelnost data narození hráčů (registrace, či jiný průkaz prokazující věk hráčů při
případném protestu jiného celku).
 Vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči mají platnou lékařskou prohlídku a
splňují aktuálně platná covidová opatření.

 Startovné je třeba uhradit do 20. 8. 2021 na účet 285298970/0300. Do
zprávy pro příjemce prosím uvést jméno klubu pro snadnou identifikaci
(např. HC Děčín 2011). Doklad o zaplacení startovného bude vystaven
během turnaje.
Stravování a ubytování si každý tým zajišťuje sám – v případě potřeby mohu poskytnout
pomoc se zajištěním.

Rozlosování á čásový hármonográm
Sobota 4. 9. 2021
Čas
9:45 – 10:35
10:35 – 11:25
11:25 – 11:40
11:40 – 12:30
12:30 – 13:20
13:20 – 13:35
13:35 – 14:25
14:25 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:20
16:20 – 17:10
17:10 – 17:25
17:25 – 18:15
18:15 – 19:05
19:05 – 19:20
19:20 – 20:10

Utkání
1–2
3–4
úprava ledové plochy
5–6
1–7
úprava ledové plochy
2–3
4–5
úprava ledové plochy
6–7
1–3
úprava ledové plochy
2–4
5–7
úprava ledové plochy
1–6

Neděle 5. 9. 2021
Čas
8:00 – 8:50
8:50 – 9:40
9:40 – 9:55
9:55 – 10:45
10:45 – 11:35
11:35 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:35
14:35 – 15:25
15:25 – 15:40
15:40 – 16:30
16:30 – 17:20
17:25 – 18:00

Utkání
3–5
2–6
úprava ledové plochy
4–7
1–5
úprava ledové plochy
3–6
2–7
úprava ledové plochy
1–4
3–7
úprava ledové plochy
2–5
6–4
Vyhlášení výsledků turnaje

Rozpis obědů
Sobota 4. 9. 2021

Neděle 5. 9. 2021

