
VÁNOČNÍ TURNAJ  

pro roč. 2009 a 2010 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

POŘADATEL TURNAJE:  
HC VLCI ČESKÝ TĚŠÍN 

 

TERMÍN A KONÁNÍ TURNAJE:  
ZIMNÍ STADION ČESKÝ TĚŠÍN 

 28. 12. 2018 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 
ročník 2009 a 2010 

 

STARTOVNÉ: 
6 000 Kč (3000 Kč za jeden tým) 

 
 

 
 



POČET HRÁČŮ 

 12 + 1 do kategorie roč. 2009 

 9 + 1 do kategorie roč. 2010 

 

SYSTÉM 

 hraje se podle platných pravidel ČSLH 

 Turnaje se zúčastní 5 týmů ročníku 2009 (příp. mladší, děvčata 2008) a 5 týmů 

ročníku 2010 (příp. mladší, děvčata 2009) 

 každá kategorie hraje svůj vlastní turnaj – body se nesčítají 

 Ročník 2009 bude hrát 4 na 4 na dvou třetinách hrací plochy 

 ročník 2010 bude hrát minihokej 3 na 3 v krajním pásmu 

 

HRACÍ DOBA 

 2 x 20 minut hrubého času, přičemž každý zápas se počítá jako samostatný zápas 

 

BODOVACÍ SYSTÉM 

 výhra 2 body 

 remíza 1 bod 

 prohra 0 bodů 

 

TRESTY 

 trestná střílení po odpískání faulu 

 

ROZHODČÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 

 pořadatel zajistí rozhodčí s platnou licencí ČSLH a zdravotní službu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

URČENÍ POŘADÍ 

1) počet získaných bodů 

2) vzájemné utkání 

3)  celkový brankový rozdíl 

4)   vyšší počet vstřelených branek  

5)  menší počet obdržených branek 

6)  při rovnosti předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka 

sestavená ze vzájemných utkání těchto týmů 

7) los  

 

CENY 

 poháry a diplomy pro všechny týmy 

 medaile  

 ceny pro nejlepší hráče každého utkání 

 

DALŠÍ 

 platné registrační průkazy a soupisky předloží vedoucí týmu při akreditaci nejpozději 

jednu hodinu před zahájením prvního zápasu daného týmu v turnaji 

 soupisku hráčů s čísly dresů pro turnaj zašlou zástupci nejpozději do 20. 12. 2018 

 dvě sady dresů, světlá a tmavá - pokud se týmy nedohodnou jinak, platí, že tým 

vedený v zápise jako domácí nastupuje ve světlých dresech 

 vedení týmu zodpovídá za to, že hráči nastupující na turnaje mají platné zdravotní 

prohlídky a mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny 

 vedení týmů zodpovídá za udržování pořádku v prostorách zimního stadionu, 

stravovacích i ubytovacích prostorech a za případné škody na majetku způsobené hráči 

vlastního mužstva 

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

 na základě závazných požadavků mužstev zajistí organizátor v blízkosti stadionu 

stravování  

 

 

 

 

 



ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE 

 

 

08:00 – 08:50 

08:50 – 09:40 

 

úprava ledu 

 

10:00 – 10:50 

10:50 – 11:40 

 

pauza na oběd 

 

13:45 – 14:35 

14:35 – 15:25 

 

úprava ledu 

 

15:40 – 16:30 

16:30 – 17:20 

 

úprava ledu 

 

17:35 – 18:25 

18:25 – 19:15 

19:15 -  20:00 

 

 

 

 

 

 
 

 

KONTAKT 

 

Petra Nevelöšová 

+420 773 761 570 

nevelosova@centrum.cz 

 

Tomáš Wardas 

+420 724 427 051 

info@hc-tesin.cz 

 

mailto:info@hc-tesin.cz


 

 

 

 

 

 

 


