POZVÁNKA
na

TURNAJ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA
KATEGORIE 2011 a mladší
POŘADATEL:

HC BANÍK SOKOLOV , z.s.
DATUM:

28. 8. 2022
MÍSTO:

ZIMNÍ STADIÓN SOKOLOV

Propozice turnaje
ÚČASTNÍCI:

5 týmů.
Hráči ročník nar. 2011 a mladší
Hráči domácích týmů startují na platný registrační průkaz.
Hráči zahraničních klubů na cestovní pasy, předložené ke
kontrole před prvním utkáním týmu v turnaji.

HRACÍ SYSTÉM:

Každý s každým, boduje se každá 20 min..
Vítěz utkání získává 3 body, při remíze obě družstva 1 bod

HRACÍ DOBA:

2 x 20 min. hrubého času

ROZHODČÍ:

Delegace rozhodčích zajišťuje HC BANÍK SOKOLOV – zápasy
budou řídit místní delegovaní rozhodčí.

DRESY:

Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů ( světlé a tmavé ).

KRITÉRIA ROZHODOVÁNÍ:

1.
2.
3.
4.
5.

TRESTY:

Za faul není trestné střílení, ale vyloučení hráče na 1 min.

STARTOVNÉ:

Před zahájením turnaje zaplatí pořadateli jednotlivá družstva
6000,- Kč. Jednotlivá družstva zaplatí startovné na účet číslo
18932391/0100 nejpozději do 01.08.2022, do textu uveďte název
týmu. Startovné je nevratné v případě odhlášení se z turnaje
nebo v případě vyloučení.

Vyšší počet bodů
Vzájemná utkání
Brankový rozdíl
Větší počet vstřelených branek
Los

PROTEST A POSTIHY:

Protest musí být předán v písemné formě se zálohou 500Kč
v případě uznání protestu bude záloha vrácena. Protesty bude
řešit pořadatel turnaje, který má konečné právo v rozhodnutí
sporu. Při zjištění startu staršího hráče než je povoleno bude
daný tým vyloučen z turnaje.

ÚPRAVA LEDU:

Vždy po každém odehraném utkání.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

Zajišťuje pořadatel.

TURNAJOVÝ VÝBOR:

Ředitel turnaje: Petr Holejšovský, HC Baník Sokolov
Hlavní pořadatel : Ondřej Křeček, HC Baník Sokolov
Administrativa: Miroslava Dušková, HC Baník Sokolov

KANCELÁŘ TURNAJE:

Kanceláře HC Baník Sokolov v hlavní budově ZS Sokolov.

ÚHRADA:

Družstva startují na náklady svého klubu nebo vlastní. Pořadatel
platí pronájem ledové plochy, rozhodčí, zdravotnickou službu,
zajistí pořadatelskou službu, ceny a upomínkové předměty.

OSTATNÍ:

Trenéři a vedoucí jednotlivých družstev zodpovídají za
dodržování zásad sportovní morálky a slušného chování svých
hráčů, za pořádek a předání kabin, stejně jako dodržování
časového harmonogramu.

INFORMACE:

Po obsazení turnaje obdržíte rozlosování jednotlivých utkání
s přihlédnutím k cestovním možnostem zúčastněných týmů.
Další informace získáte u trenéra Marka Brzobohatého,
+420603752307 nebo na e-mailu brzobohaty.marek@email.cz

