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Vánoční turnaj o pohár města 

Kopřivnice 

Turnaj v hokeji 6. tříd (roč. 2007 a mladší…) 

Termín: 28.12.2018 

Místo konání: zimní stadion Kopřivnice 

Pořadatel turnaje:  HC Kopřivnice  

Kontaktní osoba, řízení turnaje:   
  
Iveta Drozdová – vedoucí družstva 6. tříd, mobil: +420 608 363 533, e-mail: ivetadrozdova@gmail.com  
 
Účastníci:  Turnaj je plánován pro 4 týmy. 

 
Startovné a další náklady:    
 
Startovné ve výši 3.000,-Kč je nutné uhradit na účet 14330801/0100 (Komerční banka, a.s.) a to nejpozději 
do 30.11.2018, v popisu pro příjemce uveďte název týmu a ročník 2008. Zaplacené startovné je nevratné. 
Veškeré výlohy na cestovné, stravné a ubytování si hradí zúčastněná mužstva sama mimo startovné. 
V průběhu turnaje bude zajištěn potřebný čas na stravování mužstev. Organizátoři turnaje zajistí pro hráče, 
trenéry i doprovod hráčů (pokud bude požadováno) stravování ve formě teplého oběda, provoz bufetu na 
zimním stadionu pro diváky a doprovod. Prostřednictvím organizátorů je možné zajistit ubytování v průběhu 
turnaje. Nabídka ubytování a stravy bude upřesněna na vyžádání. 
Prosíme o zaslání počtu strávníků (hráči + realizační tým + rodiče) pro zajištění dostatečného množství porcí 
a to do 14.12.2018. 
 
Věková kategorie:  
 
Turnaj je určen pro hráče narozené v roce 2007 (dívky 2006) a mladší. Každé mužstvo zpracuje před 
zahájením turnaje a zašle nejpozději do 14.12.2018 organizátorům seznam hráčů startujících na turnaji 
s uvedením registračního čísla hráče umožňující organizátorům turnaje kontrolu družstev. Vedoucí 
jednotlivých družstev předloží registrační průkazy organizátorům turnaje v místě konání před jeho 
zahájením. V případě jakékoliv změny hráčů mužstvo neprodleně informuje organizátora turnaje. 
(Žádáme trenéry a funkcionáře o dodržení výše uvedených požadavků, aby turnaj nebyl znehodnocen 
staršími hráči a startovali ti, co mají).  
 



2 
 

Při zjištění neoprávněného startu hráče bude zápas, v němž takovýto hráč nastoupil, kontumován ve 
prospěch soupeře v poměru  poločas/SN - 0:3. Hráči pak již nebude umožněna další hra na turnaji.  
 
Počet hráčů:  
 
Každý tým musí mít na soupisce minimálně 11 (10+1) hráčů. 
 
Identifikace hráčů:  
 
Platné registrační průkazy a soupiska mužstva odevzdaná nejpozději 30 minut před začátkem prvního utkání 
týmu (soupiska musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození/registrační číslo a číslo dresu hráče).  
 
Dresy:   
 
Každé družstvo musí mít dvě sady dresů – světlé/tmavé. Tým napsaný v plánu utkání jako domácí družstvo 
nastoupí k utkání ve světlé variantě dresů, pokud se družstva nedohodnou jinak. 
 
Rozhodčí a zdravotní služba: zajišťuje HC Kopřivnice 
 
Ceny:  

Každý tým obdrží pohár a členové týmu medaile. 
  
Pravidla a systém turnaje: 

➢ týmy se utkají systémem každý s každým podle běžných pravidel ČSLH pro hokej v této věkové 
kategorii 

➢ po každém utkání následuje úprava ledu (doba rozbruslení před utkáním vždy závisí na průběhu 

turnaje tak, aby nebyl narušen harmonogram turnaje), plánovaný rozpis utkání bude družstvům 

zaslán před zahájením turnaje 

➢ zápas se hraje na dva poločasy (20 minut), jejichž výsledky se započítávají do tabulky zvlášť + 

samostatné střílení po 5 hráčích (různých) na každé straně. Výhra = 2body, Remíza = 1bod 

➢ pořadí bude stanoveno na základě : A. dosaženého počtu bodů ze všech zápasů, při rovnosti bodů 
bude stanoveno na základě B. dosažených výsledků ze vzájemných zápasů (1. body, 2. podíl 
vstřelených a obdržených branek, 3. počet vstřelených branek), C. podíl vstřelených a obdržených 
branek ve všech zápasech, D. počet vstřelených branek ve všech zápasech, E. losem 

➢ čekací doba k nástupu k poločasu je maximálně 5 minut, poté může být poločas kontumován ve 
prospěch soupeře v poměru  poločas/SN - 0:3 (rozhoduje rozhodčí zápasu ve spolupráci s 
organizátory). 

 
 
Hrací plán pořadatele při účasti 4 týmů: 
 
Každý tým odehraje 3 zápasy (začátek zápasů dle rozpisu utkání v čase od 9:00 do cca 16:00 hodin). 
 
Protesty: 
 
Do 10 minut po skončení zápasu může účastník podat k organizačnímu výboru turnaje protest při složení 
kauce 500,-. V případě uznání protestu organizačním výborem turnaje bude kauce vrácena. V opačném 
případě propadne ve prospěch turnaje. 
 


