
VÁNOČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA UHER-
SKÉ HRADIŠTĚ

PROPOZICE TURNAJE:

Termín konání: 27 – 29.12.2021
Místo: Zimní stadion Uherské Hradiště
Kategorie: Starší žáci ročník 2007-2008
Počet účastníků: 8
Startovné: 10.000,- Kč

Pořadatel turnaje: HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Ředitel turnaje: Bohuslav Weintritt
tel: 773 991057
email: slava.hokej@seznam.cz

Pravidla a hodnocení turnaje
1.část turnaje

a) Hraje se 2x20 minut hrubého času. Při remíze následují 3 trestná střílení. Body: vítěz zápasu 3 
body, remíza 1 bod pro každého, samostatné nájezdy vítěz získá 1bod.

b) ve skupině se hraje systémem každý s každým s konečným pořadím A1 – A4 a B1 – B4
Při rovnosti bodů dvou a více týmů rozhoduje: 1. vzájemné utkání, 2. rozdíl vstřelených gólů a ob-
držených dólů, 3.vstřelených gólů,4. los.

2.část turnaje
po konečném umístění ve skupině následuje semifinále:

A1 – B2, B1 – A2 vítězové hrají o 1. místo,  poražení o 3.místo. 

A3 – B4, B3 – A4 vítězové hrají o 5 místo poražení o 7 místo.

 Hraje se 2x20 minut hrubého času v případě remízy následuje 5 min. Prodloužení (náhlá smrt) v 
případě nerozhodnutí následují 3 trestná střílení v případě nerozhodnutí po jednom nájezdu (náhlá 
smrt)
 
Tresty:

menší trest: 2 minuty
větší trest: 2+10 minut
                  5 minut + dokonce zápasu

Hráči startují na platné registrační průkazy v případě, že mužstvo na vyžádání nepředloží registrační
průkaz bude to bráno že daný hráč do teto kategorie nepatří a mužstvo bude vyloučeno z turnaje.

 SOUPISKA: Každý tým odevzdá kompletní soupisku hráčů před zahájením turnaje.



UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Všem účastníkům včetně rodičů bude zařízeno ubytování i strava. Ubytování v hotelu
Fabrika cca 12 minut pěší chůze od zimního stadionu cena osoba noc ze snídaní 530,-
Kč., možnost zaparkování auta či autobusu na velkém parkovišti přímo u hotelu. 
Stravování ve vysokoškolské jídelně 2minuty pěšky od zimního stadionu, oběd , ve-
čeře 
Hráčům do kabiny tatranky a pití
CENY:

- Po každém utkání bude vyhlášený nejlepší hráč utkání z každého týmu
- Na konci turnaje bude vyhlášen nejlepší brankář, útočník a obránce celého 

turnaje
- První tři týmy obdrží  pohár, medaile, diplom

ROZPIS UTKÁNÍ: rozlosování bude upřesněno po potvrzení všech účastníků
OBĚDY, VEČEŘE: čas bude upřesněn po potvrzení všech účastníků, ceny obědů a 
večeří budou taky upřesněny ( nelze nastavit už teď díky neustále rostoucím cenám)

KONTAKT:
Bohuslav Weintritt
773 991057
slava.hokej@seznam.cz


