
PP OO ZZ VV ÁÁ NN KK AA   
Vážení přátelé,  

dovolujeme si  tímto pozvat Vaše hokejové družstvo na:  
 

VVáánnooččnníí  ttuurrnnaajj  vv  JJiinnddřřiicchhoovvěě  HHrraaddccii  
((hhrrááččii  nnaarroozzeenníí  vv  rrooccee  22001122  aa  mmllaaddššíí))  

 

který se koná v  sobotu 29.12. 2018 
na Zimním stadionu Jana Marka v  Jindřichově Hradci  

              

Program: 

                                Sobota 29.12.2018 

✓        13:15 -  19:00  …jednotl ivá utkání  

✓        18.45 -  19.00  …slavnostní vyhlášení  

 

Startovné činí  3000 Kč na  k lub-tým  

 

Startovné bude hrazeno na místě v hotovosti  zodpovědnému činovníkovi klubu, který  

vystaví pří jmový doklad  na částku výše startovného.  

 

Hrací  systém : turnaje se zúčastní 6 družstev, každý s každým, hrací doba 2 x 15 min hrubé-

ho času. Hrát se budou vždy současně 2 utkání v koncových třetinách hřiště. Střední pásmo 

slouží ke střídání. Rozbruslení bude bez puků. Minutová střídání určuje rozhodčí. Pokud dojde 

k odhlášení některých týmů těsně před turnajem, upraví se hrací systém tak, aby byl plně 

využit rezervovaný čas ledů. 

 

Hrací  řád:   

- hraje se dle pravidel ČSLH hra malé hřiště – minihokej  4 x 4, hraje se s černými puky 
- do utkání může nastoupit max. počet hráčů 12+2 
- za výhru obdrží družstvo 2 body, při remíze 1 bod, poražený 0 bodů 

                                    

Tresty:  

-  v případě odpískání faulu – nájezd na brankáře, tj. dle pravidel ledního hokeje ČSLH  
  

Pořadí v  turnaj i :  

O pořadí rozhoduje:  

                                       a) počet bodů 

                                       b) výsledek vzájemného utkání nebo minitabulka při více mužstvech 

                                       c) rozdíl vstřelených a obdržených branek ze všech zápasů 

                                       d) vyšší počet vstřelených branek 

                                       e) los                                                                               

 

 



Povinnosti  mužstev:  

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

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

c) Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji (včetně ochranných přileb s celo-
obličejovou mřížkou nebo plexi a chráničem krku). Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. Trenéři a ve-
doucí družstev jsou povinni dodržovat zásady sportovní morálky a slušného chování svých družstev, zodpo-
vídají za pořádek a předání kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. Nutno používat rozlišovací 
pásky a střídání provádět v duchu fair play. 

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

 

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ zabezpečení  

a) Pořadatelé zajistí a hradí ledovou plochu, rozhodčí, časoměřiče, zapisovatele, zdravotní službu a pořada-
telskou službu, občerstvení do kabiny pro jednotlivá družstva. 

b) Zúčastněná mužstva si hradí ostatní náklady (dopravu, stravu atd.) 

Protesty:  protest musí být podán písemně se zálohou 300, -  Kč nejpozději  15 minut po  
ukončení utkání k  rukám ředite le turnaje.  V  případě uznání protestu je  záloha vrácena 
protestuj ící  straně.  

 

Ceny:  poháry,  medai le ,  diplomy , věcné ceny.    

 

Stravování :  Bufet s  občerstvením v areálu  ZS Jana Marka  

 

Kontakt:  Václav Vondrus 723  145 157, Jan Donauschachtl  734  798 244 

 

 

 

 

 

 

           

  

Se sportovním pozdravem  

                                                            Václav Vondrus a Jan Donaus chachtl         

                                                       SLH J.  Hradec –  HC Střelci  ročník 2012/13  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


