
VÁNOČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PRO ROČNÍK 2005 a mladší

Pořadatel: HC Uherské Hradiště

Termín konání : 27.12 – 29.12.2019

Místo konání: ZIMNÍ STADION V UHERSKÉM HRADIŠTI

Účastníci: hráči ročníku 2005 a mladší

Vedení turnaje: Ředitel turnaje: Bohuslav Weintritt

Náležitosti: Každý tým dodá soupisku hráčů včetně registračního čísla do 15.12.2016

 Hráči startují v turnaji na platné registrační průkazy.

 Při zjištění startu staršího hráče bude tým z turnaje vyloučen.

Startovné:  8.000,-Kč

Startovné na turnaj bude hrazeno hotově na začátku turnaje.

- po každé utkání bude vyhlášen nejlepší hráč utkání z obou týmů

- první tři týmy obdrží pohár+medaile

- budou vyhlášeni nejlepší hráči turnaje (  brankář, útočník, obránce )

Pravidla a hodnocení turnaje:

1. část turnaje:

a)  2x20 minut čistého času. Každá třetina je počítá zvlášť ( třetina výhra 2 body, remíz 1 bod,        
prohra 0 bodů ). 

b) ve skupině se hraje systémem každý s každým s konečným pořadím  A1 -A4 a B1 – B4

2.část turnaje:

po konečném umístění ve skupině následuje: semifinále: A1 – B2 a  B1 – A2 ( vítězové hrají o 1. 
místo, poražení o 3.místo), A3 – B4, B3 – A4, ( vítěz hraje o 5.místo, poražený o sedmé )

Hraje se 2 x 20 minut čistého času a utkání se už počíttá jako standardní zápas, již ne po třetinách. 
V případě remízy následuje prodloužení 3 na 3 ( náhlá smrt ), v případě nerozhodnutí následují 
trestná střílení 3 na každé straně, v případě nerozhodnutí po jednom na každé straně. 

Pravidla Hry: hraje se podle pravidel ČSLH pro kategorii ročníku 2005.

Hrací systém: Turnaje se zúčastní 8 týmů, hraje se systémem  viz pravidla a hodnocení turnaje 
body a – b.

O  umístění rozhoduje: 1.počet bodů, 2.vzájemné utkání, 3.skóre ze všech zápasů(rozdíl 
vstřelených a  obdržených branek), 4 počet vstřelených branek, 5 počet obdržených branek, 6 los.

Přihlášené týmy: A1 HC Uherské Hradiště               B1

                                   A2                                                   B2

                                   A3                                                   B3

                                   A4                                                   B4



 

                                  

                                 



TRESTY:

Menší tresty:  2.minuty

Větší tresty:   2 + 10 minut

                       5 minut + do konce zápasu

ORGANIZAČNÍ INFO:

- turnaj začne 27.12 a skončí 29.12 dle rozlosování turnaje, který bude přihlášeným týmům poslán 
nejpozději do 15.12.2019

- úprava ledu vždy po odehraném utkání

- každý tým musí mít dvě sady dresů. Tým v zápise vedený jako domácí hraje ve světlých dresech

- každý zápas řídí 2 rozhodčí – zajišťuje pořadatel

- zdravotní služba – zajišťuje pořadatel

- protesty – eventuální protesty je nutno podat písemně, do 15-ti minut po skončení utkání, v 
kanceláři pořadatele turnaje s vkladem 500,- Kč. Ten je vratný při uznání oprávněnosti protestu v 
opačném případě je nevratný!

- identifikace hráčů – platné registrační průkazy, které na požádání musí být předloženy v případě, 
že nebudou družstvo prohraje zápas kontumačně 5:0

- odeslání soupisky se jmény, čísly dresů a čísly registračních průkazů na email: 
slava.hokej@seznam.cz

Platba startovného:

Startovné činí 8.000,- splatné na účet: 5695430287/0100 ( do zprávy pro příjemce uvést název týmu
) Tým bude přiřazen do turnaje až po zaplacení startovného!!!

Ubytování a strava:

Ubytování a stravu zařizuje pořadatel.

- ubytování v cenové relaci 400-700 osoba noc ( vše ubytování dostupné chůzí )

strava:

snídaně: v ceně ubytování

oběd :  130,- Kč

večeře: 110,- Kč

Strava 5 minut chůze od zimního stadionu.

mailto:slava.hokej@seznam.cz

