
Mládežnický hokejový klub HC Střelci  Vás zve  na:  

VVáánnooččnníí  ttuurrnnaajj  vv  JJiinnddřřiicchhoovvěě  HHrraaddccii  
((hhrrááččii  nnaarroozzeenníí  vv  rrooccee  22001133  aa  mmllaaddššíí))  

 

který se koná v  pondělí  23.12.2019 
na Zimním stadionu Jana Marka v  Jindřichově Hradci  

 

Propozice k  turnaji :               
 

Hrací řád: 

• turnaj je určen pro hráče ročníku 2013 a mladší, dívky mohou být ročník 2012 

• turnaj je určený pro A a B týmy 

• turnaj pro A týmy - 3 na 3, minimální počet hráčů v týmu 6+1, maximálně 9+2 

• turnaj pro B týmy - 4 na 4, minimální počet hráčů v týmu 8+1, maximálně 12+2 

• turnaj systémem „každý s každým“ 

• hrací doba – 3 x 15 min hrubý čas, střídání na klakson po 1 minutě 

• hraje se dle pravidel ČSLH hra malé hřiště – minihokej, v případě odpískání faulu – nájezd na brankáře 

• modré puky 

 
Bodování: 

• za vítězství 2 body, za remízu 1 bod 

• při rovnosti bodů rozhoduje 1.vzájemný zápas, 2.v minitabulce rozdíl skóre, 3.rozdíl vstřelených a obdržených branek ze 
všech zápasů, 4.los 

 
Startovné: 

• 3 000 Kč za klub (1500 Kč tým A a 1500 Kč tým B), hradí se při příjezdu pořadateli turnaje 
 
Stravování: 

• Zimní stadion nemá otevřenou restauraci, bude k dispozici provizorní bufet, ale  v blízkosti se nachází centrum města, kte-
ré nabízí spoustu možností 

 
Povinnosti mužstev: 

• Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů rozdílné barvy (světlé – tmavé) opatřené čísly 

• Mužstvo uvedené v rozpise utkání jako domácí hraje ve světlých dresech. (pokud se nedohodnou týmy jinak) 

• Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji (včetně ochranných přileb s celoobličejovou mříž-
kou nebo plexi a chráničem krku). Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva.  

• Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých družstev, zodpoví-
dají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. 

• Mužstva jsou povinna nastoupit k utkání včas dle programu turnaje nebo podle pokynů pořadatele. 

 
Ceny: pro 1.-4. tým pohár, medaile, diplom, věcné ceny   

 
Kontakt: Jan Donauschachtl, mobil 734 798 244, donauschachtl@gmail.com 

 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na úpravy herního řádu a herního systému turnaje, o kterém bude včas všechny přihlášené 

informovat. 

 
Rozpis utkání: 

08:45 – 09:35 HC Střelci – Klub A 

09:55 – 10:45 Klub C – Klub B 

11:05 – 11:55 Klub A – Klub C 

12:15 – 13:05 Klub B – HC Střelci 

13:25 – 14:15 Klub B – Klub A 

14:35 – 15:25 HC Střelci – Klub C 

15:30 vyhlášení výsledků 

 


