
Turnaj skrytých nadějí ročníků 2009+10  

                       ZS Šumperk, 30.12.2018 

Místo konání: zimní stadion v Šumperku, Ţerotínova 55b 

Hrací systém: Turnaje se zúčastní 5 týmů ročníku 2009 (příp. mladší, děvčata 2008) a 5 týmů ročníku 2010  

(příp. mladší, děvčata 2009). Kaţdý ročník hraje svůj vlastní turnaj (tzn. body týmů 2009 a 2010 se nesčítají). 

Ročník 2009 bude hrát 4-4 na dvou třetinách hrací plochy (střídání ze střídaček), ročník 2010 bude hrát 

minihokej 3-3 v krajním pásmu, rozměry viz foto níţe (mantinel ale bude oproti fotce nataţený po modré 

čáře, střídačka v rozích velkého hřiště bude vyztuţená mantinelem). Turnaje se hrají systémem kaţdý 

s kaţdým 2x21minut hrubého času, přičemţ kaţdý poločas se počítá jako samostatný zápas. Kaţdý tým tedy 

odehraje 168minut hracího času. Letmé střídání na společnou sirénu po 1 minutě.  

Hodnocení utkání:. Za vyhrané utkání 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 b. O konečném umístění v tabulce 

rozhoduje: 1) celkový počet bodů, 2) vzájemné utkání (v případě, ţe oba týmy získají ze vzájemného utkání 

po 2 bodech, rozhoduje celkové skóre z obou poločasů vzájemného dvojutkání), 3) rozdíl v celkovém skóre, 

4) celkový počet vstřelených gólů, 5) los. Při rovnosti bodů u více muţstev rozhoduje o umístění vzájemná 

minitabulka daných muţstev, v níţ rozhodují výše uvedená kritéria. 

Startující hráči: Turnaj je určen přednostně pro výkonnostně slabší hráče z obou ročníků. Kluby s velkým 

počtem hráčů v daném ročníku by měli nominovat hráče od výkonnostně nejslabších nahoru. Menší kluby by 

měli podle fair play nechat doma své „rozdílové“ hráče, nastupující v průběhu sezony pravidelně za o rok 

starší kategorii. Kluby s velkým počtem hráčů 2010 mohou případně přijet čistě s hráči tohoto ročníku a svou 

šikovnější polovinu kádru nechat hrát proti 2009.  

Počet hráčů a rozdělení do týmů a trojic: Pokud moţno, preferujeme týmy s 12+1 hráči do turnaje 2009 a 

9+1 hráči 2010, a střídání ve třech čtveřicích/trojicích seřazených dle výkonnosti od nejslabší (zahajuje 

utkání). Maximální počet hráčů není nijak omezen, ale medaile a občerstvení do šatny jsou kalkulovány pro 

14/11 hráčů). Pokud některý ze soupeřů nastoupí v menším počtu nebo se někomu během turnaje zraní 

některý hráč, rozdělení hráčů do trojic bude pro oba týmy bez tohoto doporučení. Netřeba mít pásky, ale 

apeluji na fair play a doufám, ţe nikdo z trenérů nenasadí své nejlepší hráče proti soupeřově první formaci ve 

snaze zvrátit nepříznivý výsledek.  

Posuzování faulů, vhazování: Trestné střílení je ihned nařízeno za evidentní fauly, především za fauly 

v rýsující se gólové šanci. Po gólech se nehází buly, tým, který obdrţel branku, okamţitě rozehrává, tým 

který vstřelil gól, umoţní rozehrávku odstoupením na svou polovinu hřiště.  

Průběh turnaje: Mezi poločasy se střídačky nemění. Rozbruslení před prvním utkáním 2 minuty bez 

kotoučů. Úprava ledu je vţdy po dvou dvojutkání.  

Dresy: Kaţdý klub si na turnaj přiveze radši dvě sady dresů, barvy na jednotlivé utkání dle domluvy.  

Startovné: Startovné za kaţdý tým činí 3.000,- Kč, splatné v hotovosti po příjezdu na turnaj.  

Ceny: Druţstva na prvních třech místech obdrţí diplom, velké poháry a medaile (14ks/11ks). Týmy 

umístěné na 4. a 5.místě obdrţí diplom a malý pohár. Z kaţdého týmu bude vyhlášený nejuţitečnější hráč 

(volí si sami členové realizačního týmu), kteří obdrţí diplom a sošku. 

Stravování: Obědy v restauraci na ZS (cenu upřesním). Pro hráče bude připraveno občerstvení do šatny 

(vody, pečivo, ovoce), moţnost občerstvení v bufetu na ZS. Pokusíme se zajistit VIP pro trenéry a vedoucí.   

Kontakt: Radomír Číţek (trenér), tel. 605 556 524, email: Radomir.Cizek@seznam.cz 
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Časový rozpis utkání (předběţný):  

 

9:00-9:50 

9:50-10:40 

úprava 

11:00-11:50 

11:50-12:40 

úprava  

13:00-13:50 

13:50-14:40 

úprava 

15.00-15:50 

15:50-16:40 

úprava  

17:00-17:50 

17:50-18:40 

18:40-19:00 slavnostní zakončení turnaje 

 

 

Foto rozměry hrací plochy:  

 


