
KROMĚŘÍŽ CUP 2018

PROPOZICE

Termín:  27. 12. – 29. 12. 2018

Místo konání: ZS Kroměříž adresa : Obvodová3474/1176001 Kroměříž, CZE  

                                               GPS 49.2936075N, 17.4068478E

Kategorie: Ročník 2009 (5+1 na celé hřiště)

Pořadatel turnaje: HK Kroměříž z. s.

Ředitel turnaje:       Slobodan Rusko, 608 255 886,  s.rusko@seznam.cz

STK:                                          Trenéři jednotlivých mužstev, účastnících se turnaje.

Rozhodčí:                     Deleguje HK Kroměříž

Zdravotní služba:        Zajišťuje HK Kroměříž

Ubytování: Slobodan Rusko, 608 255 886,  s.rusko@seznam.cz 
                                                         adresa:  Pavlákova 3942/1  Kroměříž, CZE
                                                         GPS 49.3012997N, 17.3814519E
                                                         

Strava: Slobodan Rusko, 608 255 886,  s.rusko@seznam.cz 
                                                        (restaurace Aréna ZS)
 

Startovné:                      Ročník 2009 a mladší  7 500,- kč

         Přihlášky přijímáme do obsazení  kapacity  družstev  na  turnaji 
                                  (šest družstvech v kategorii), podávají se výhradně na webu  www.superturnaje.cz. 

       Startovné je nutné uhradit nejpozději týden po odeslání přihlášky. 
                                         Pokud nebude  uhrazeno v tomto termínu, je přihláška automaticky neplatná. 

                                    K tomuto  opatření nás bohužel nutí špatné zkušenosti, tj. neukáznění,          
nezodpovědní lidé,  kteří komplikují Vaši i naši práci.

             Startovné se hradí na účet,  bankovní spojení, vs účastníkům včas zašlu. 

Rozdělení kategorií:     Ročník 2009 a mladší
Startují  hráči  ročníku  2009  a  mladší,  maximální  počet  hráčů  v každém  
týmu včetně brankářů je 18 (kvůli medailím).

www.hockeytalentschool.cz

http://www.superturnaje.cz/


Hrací doba: Ročník 2009 a mladší – 2 x 20 min. čistého času 

Každá část hry (polovina) se počítá zvlášť a udělují se za ni body 
(výhra = 2 body, remíza = 1 bod). 

V případě, že v celém zápase dosáhnou soupeři stejného počtu bodů 
(výhra a prohra v každé polovině nebo dvě remízy), je vítězem celého 
zápasu to družstvo, které v něm vstřelilo celkově více branek. 

Pokud je i celkové skóre utkání vyrovnané, rozhodují o vítězi celého 
zápasu samostatné nájezdy bezprostředně po jeho skončení.

Za celkové vítězství v utkání se ve skupině uděluje 1 bod navíc a rozhoduje o
postupu v semifinále a o vítězi ve finále.  Může také rozhodnout o pořadí  
ve skupině při rovnosti bodů (viz níže kritérium č. 2).

Rozbruslení: bez rozbruslení

Přestávka: Pouze při úpravě ledové plochy. Přestávka mezi třetinami slouží jen 
k výměně stran.  

Tresty: Ročník 2009 a mladší – tresty 2, 5 min. do konce utkaní 

Dresy: Každé družstvo musí dvě sady dresů (světlé a tmavé)

Protesty: Podávají se do 10 min. po utkání u STK s kaucí 500,- Kč. 
V případě uznání protestu bude kauce vrácena.

Pořadí ve skupinách:  1. Počet bodů
                                          2. Vzájemný zápas

3. Skóre
4. Vyšší počet vstřelených branek
5. Los

                                                   
Ceny: Všechny týmy obdrží pohár, medaile a diplom. 

Systém turnaje: Ročník 2009 a mladší – velký hokej (6 týmů)
Ve skupině se hraje systémem každý s každým. 
Týmy,  které budou v tabulce na 5.  a 6.  místě ve skupině, hrají  utkání o  
umístění. 
Týmy, které budou v tabulce na 3. a 4. místě ve skupině, hrají o třetí místo. 
Týmy, které budou v tabulce na prvních dvou místech, hrají finále.     

Počet utkání: Každé družstvo má na turnaji garantováno 6 utkání.


