
VÁNOČNÍ TURNAJ 

,,MOSTEČTÍ LVI“ 

ROČNÍK 

2009 

26. 12. 2019 MOST 

 

 

 

 



Pro ročník 2009    
    

Termín konání: 26.12.2019 

 

 

Čas: 8:00 hod. – 19:00 hod. 

 

 

Místo turnaje: A-BENET Arena, Rudolická 

1700/2, 43401 Most 

 

 

Pořadatel: HC MOSTEČTÍ LVI ROČNÍK 2009  

 

 

                         Účastníci turnaje: 

1. MOSTEČTÍ LVI 

2.                             

3.                          

                            4.                                                 

                            5.  

 

                      

 

 



Hlavní pořadatel: Ondřej Škaloud tel. 731160377, e-mail: 

ondraskaly@centrum.cz 

 
Hrací systém: 

 
- turnaj je určen pro hráče ročníku 2009 a mladší, dívky mohou být pouze o rok 

starší (tj. ročník 2008) 

 

- hraje se na celé hokejové hřiště dle pravidel ČSLH, minimální počet hráčů v 

týmu je 10+1, maximální 20+2 

 

- 5 mužstev každý s každým ve skupině, hrací doba 2 x 15 minut čistého času, 

přičemž se každá polovina  boduje zvlášť, přestávka mezi polovinami 3 minuty 

 

- tresty: menší trest 1 minuta, větší trest „DKU“ 

 

- za vítězství v každé polovině jsou 3 body, za remízu 1 bod pro každý tým, poté 

3 samostatné nájezdy: za vítězství 1 bod, při remíze v nájezdech systém KO (do 

rozhodnutí), vyloučený hráč v daném utkání „DKU“ nesmí jet nájezd 

 

- rozhodujícím kritériem pro určení konečného pořadí v tabulce jsou v této 

posloupnosti: 

 

1. počet bodů 

2. vzájemné utkání 

3. brankový rozdíl  

4. větší počet vstřelených branek 

5. los 

 

Podmínky účasti: 

 

- každý tým po příjezdu předá vyplněnou soupisku hráčů s uvedením jména, 

příjmení, čísla dresu a čísla registračního průkazu spolu s registračními průkazy 

hráčů osobě pověřené pořadatelem 

 

- kontrola věku hráče bude provedena rozhodčími nebo osobou určenou 

pořadatelem před vstupem zúčastněného týmu do turnaje nebo v průběhu turnaje 

na základě předloženého registračního průkazu 

 

- každý tým musí mít dvě rozlišné sady dresů (světlá x tmavá), domácí tým 

nastupuje vždy ve světlých dresech 

 



- trenéři zodpovídají za to, že všichni hráči mají platnou lékařskou prohlídku a 

jsou řádně pojištěni, hráči startují na vlastní nebezpečí, na turnaj není sjednáno 

zvláštní pojištění 

 

Úprava ledu: 

 

- po každém druhém odehraném utkání 

 

Protest: 

 

-  musí být předán písemně nejpozději do 10 minut po skončení utkání, vklad 

1 000,- Kč. Protesty bude řešit hlavní pořadatel turnaje, který má konečné 

právo v rozhodnutí sporu. V případě zamítnutí protestu připadá vklad 

ve prospěch pořadatele. 

 

Rozhodčí a zdravotní služba: 

 
- zajišťuje pořadatel 

 

Ceny: 

 

- každý tým obdrží pohár a diplom a medile 

 

- po každém utkání bude vyhlášen nejlepší hráč obou mužstev 

 

- individuální ocenění: 3x nejlepší hráč turnaje (útočník, obránce, brankář)  

 

Startovné: 

 

- 4 500,-Kč za přihlášený tým, zálohu 2 500,- Kč je třeba uhradit do 15. 11. 

2019 na účet 181667196/0600, do zprávy pro příjemce uvést jméno klubu 

pro snadnou identifikaci. Zbylou část je možné uhradit v hotovosti na místě. 

- Startovné (záloha) je nevratné v případě odhlášení se z turnaje, nebo při 

případném vyloučení z turnaje pořadatelem 

 

 

 

 
  
 

Stravování:  



 

- v kabinách budou mít děti připravené malé občerstvení (pití, ovoce, 

sušenky) 
Rozlosování turnaje: 

 

 

8:00 – 8:50    tým 1– tým 4    

 

8:55 - 9:45     tým 2 – tým 3  

 

9:45 – 10:00   úprava ledu 

 

 

10:00 – 10:50   tým 1– tým 5  

 

10:55 – 11:45   tým 4 – tým 3  

 

 

11:45 – 12:00    úprava ledu                                          

 

12:00 – 12:50   tým 1 – tým 2                       

 

12:55 – 13:45    tým 4 – tým 5    

 

13:45 – 14:00    úprava ledu                                          

  

 

14:00 – 14:50    tým 2 – tým 5  

 

14:55 – 15:45    tým 1 – tým 3 

       

15:45 – 16:00    úprava ledu 

 

 

16:00 – 16:50   tým 2 – tým 4  

 

16:55 – 17:45   tým 5 – tým 3  

 

 

18:00 – 19:00   Vyhlášení výsledků 

Podrobné rozlosování pošlu nejpozději týden před zahájením turnaje. 
                        


