
 

 
 
 

 
 

HC Rytíři Vlašim
 
pořádá turnaj pro hráče ročníku 2009 a mladší na 

celé hřiště 
 

8. září 2019 
                                 



Kdy:  8.9.2019 od 8:00 do 18:00 
Kde:   Zimní stadion Vlašim 
Pořadatel: HC Rytíři Vlašim  
Pro koho:  Hráči narozeni v roce 2009 a mladší (dívky mohou být 2008) 
 
Kontaktní osoby: 1) Jan Jaeger   Kontakt: 739 716 515 
                                2) Jaroslav Jalovecký  Kontakt: 728 772 125 
Hrací systém:  

 Zápasy se budou hrát na celé hřiště. 
 Není povolen start starších hráčů v daných kategoriích, děvčata mohou být pouze o rok 

starší tj. ročník 2008. 
 Hrací doba bude 2 x 15 čistého času. 
 Hraje se černými puky. KLAKSON ANI ROZHODČÍ NEPŘERUŠUJÍ STŘÍDÁNÍ PO MINUTĚ. 
 Utkání se hrají formou velkého hokeje 5 + 1.  
 Hraje se podle platných pravidel pro lední hokej. Za faul je minutové vyloučení. 
 Systém turnaje proběhne formou tabulky každý s každým. 
 Turnaj je určen pro 5 mužstev. 
 Každé družstvo si přiveze 2 sady různě barevných dresů – světlá x tmavá.  
 Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje.  
 Pokud utkání skončí nerozhodně, pojedou se 3 trestná střílení. 

 
 Rozhodujícím kritériem pro určení konečného pořadí v tabulce jsou v této posloupnosti: 

1. Počet bodů 
2. Vzájemná utkání 
3. Brankový rozdíl 
4. Větší počet vstřelených branek  

 
Ceny:  

 První 3 týmy obdrží medaile.  
 Každý tým obdrží dort.  
 Každé družstvo obdrží pohár.  
 Po každém utkání bude vyhlášen nejlepší hráč obou mužstev. 
 Na konci turnaje bude vyhlášen nejlepší brankář, obránce a útočník. 

 
Podmínky účasti:  

 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 
jsou řádně pojištěni.  

 
Startovné: 4000,- Kč za každý přihlášený celek  
 

 Startovné se hradí po příjezdu na místě v den konání turnaje. 
 
Stravování:  

 Ve školní jídelně u zimního stadionu. 
 
Rozlosování bude zasláno každému mužstvu 


