
 

Dobrý den, 

     rádi bychom Vás pozvali na vánoční turnaj, který bude pořádat klub HC Orlová pro ročník 

2008 a 2009. Turnaj se bude skládat ze tří sportu – ledního hokeje, fotbalu a basketbalu. 

  

Termín                       Kategorie                           Startovné  

27.-28.12.2018                  ročník 2008 a 2009                                        7000,-Kč 

 

Ubytování  

Ubytování si můžete zajistit sami přímo na stadionu v hotelu SIEM s kapacitou 52 lůžek nebo 

také v přilehlém okoli. Vzdálenost do Ostravy, Havířova, Karviné je pouze cca 10km. 

Jídlo  

Je možnost zajištění obědů za 95,- Kč na osobu a večeří za 90,-Kč na osobu přímo na zimním 

stadionu ve VIP prostorách. Dále je možnost připravit baliček na cestu – (bageta s krůtím 

masem a zeleninovým salátem). Jídla se musí dopředu objednat u organizátora turnaje.  

Ceny a občerstvení 

Bude otevřen bufet přímo na stadionu. Každé družstvo v průběhu turnaje obdrží ovoce. Při 

závěrečném vyhlášení každé družstvo dostane sladkou odměnu, pohár, diplom a družstva na 

1.-3. místě medaile. Pro trenéry bude připraveno drobné občerstvení ve VIP prostorách. 

 

 



Hrací plán a pravida 

Hrací systém – lední hokej 

Počet družstev 5 

- V jedné skupině, bude hrát každý s každým. Družstvo odehraje 4 utkání. Hrací čas 

2x20min. Každy poločas se hraje jako nové utkání. Vítěz 2 body, remíza 1 bod. 

Hrací systém - fotbal a basketbal 

- V jedné skupině, bude hrát každý s každým. Družstvo odehraje 4 utkání. Hrací čas 

1x10minut. Vítěz 2 body, remíza 1 bod. 

O umístění rozhoduje  

1) Počet bodů 

2) Vzájemné utkání (v případě více družstev se stejným počtem bodů rozhoduje 

minitabulka) 

3) Rozdíl ve skóre 

4) Počet vstřelených branek 

5) Los 

 

Každé družstvo před turnajem odevzdá soupisku hráčů s registračními průkazy hráčů anebo 

jinými průkazy s fotografií potvrzující hráčův ročník narození. Bude se hrát podle platných 

pravidel ČSLH. Každé družstvo bude mít dvě barvy dresů. 

 

Přihlášení a startovné 

V případě zájmu o učast na některém z turnajů HC Orlová neváhejte kontaktovat 

zodpovědnou osobu Mgr. Petra Tomise na telefonním čísle 736 452 829 nebo potvrďte účast 

na turnaji na mailové adrese tomis@hcorlova.cz 

 

Startovné na turnaj bude uhrazeno nejpozději 14 dni před turnajem na bankovní účet           

HC Orlová 107-9102170247/0100 - jako variabilní symbol uveďte ročníkovou kategorii 

turnaje a do zprávy pro příjemce napište jméno klubu.  

Například - variabilní symbol – 2008 a zprava pro příjemce - HC Vítkovice. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Mgr. Petr TOMIS 

                                                                                                                                    HC Orlová 

                                                                                                                                    +420 736 452 829 

                                                                                                                                    tomis@hcorlova.cz 
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