
 

HC Slovan Louny 

 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ V HOKEJI                                                                                                            

                                                                                                                       

Ročník: 2011  

Termín konání: 22. 12. 2019 

Čas: 8:30 – 13:00 

Místo konání: ZS Louny (50.3595658N, 13.8107639E) 

  Cukrovarská zahrada 480 

                       440 01 Louny 



Pořadatel: HC SLOVAN LOUNY  

Účastníci turnaje: 

1. HC SLOVAN LOUNY „A“ „B“ 

2. HC SLAVIA PRAHA „A“ „B“ 

3. HC HVĚZDA PRAHA „A“ „B“ 

4. HC LEV SLANÝ „A“ „B“ 

Hlavní pořadatel: 

Lukáš Riedl, tel: 724786837, e-mail: riedl@cepsinvest.cz  

 

Hrací systém: 

- souběžně probíhají zápasy na obou stranách ledu 

- hraje se dle pravidel minihokeje 3 hráči proti 3 hráčům v poli plus brankáři 

- každý tým zajistí barevné označení trojic 

- hrací doba 3x10 minut hrubého času, po jedné minutě na pokyn rozhodčího 

proběhne  střídání 

- přestávka mezi třetinami je jedna minuta 

- hraje se podle pravidel platných pro lední hokej v daných kategoriích (za faul je 

nařízeno trestné střílení, jehož exekutorem je faulovaný hráč)  

- každé mužstvo si přiveze dresy, dle přiloženého rozpisu zápasů  

- minimální počet hráčů 6 + 1, maximální 10 + 2 na 1 tým 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel 

- ceny: tým umístěný na 1., 2. a 3. místě obdrží pohár, všechny týmy medaile a 

diplom 

- startovné 5000,-Kč za každý přihlášený celek (oba týmy A+B) se hradí do 

7.12.2019 na účet 78-6978340227/0100 (do poznámky uveďte jméno klubu) 

- je zakázáno stání rodičů přímo u hrazení, od fandění máme k dispozici 

tribuny a nechceme, aby hráče jakkoliv rozrušovali. Předejte prosím tuto 

informaci všem rodičům před zahájením turnaje.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:riedl@cepsinvest.cz


Bodový systém:  
 

- v každém utkání se rozděluje až 10 bodů - výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 
0 bodů, vítězství v každé třetině 2 body, remíza v každé třetině 1 bod, prohra v 
každé třetině 0 bodů, poslední gól v zápase 1 bod 

- v případě remízy se neprodlužuje ani nejsou samostatné nájezdy 
- kritéria určující pořadí: 1. počet bodů, 2. počet vítězných zápasů, 3. počet 

vyhraných třetin, 4. rozdíl vstřelených a inkasovaných branek, 5.počet 
vstřelených branek, 6. výsledek vzájemného utkání, 7. los 

 

Podmínky účasti: 

- vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči mají platnou lékařskou 
prohlídku a jsou řádně pojištěni  

- je určeno pouze pro hráče ročníku 2011, nesmí startovat hráči r.2010 a 
starší. Vedoucí mužstev budou mít k dispozici doklady 
(registrace/prohlášení o zdrav. způsobilosti) všech nastupujících hráčů 

- hráči startují na vlastní nebezpečí, pro turnaj není sjednané zvláštní pojištění 
- stravování si každý tým zajištuje sám 
- z důvodu věcných cen a medailí, zaslat jmenovitě seznam zúčastněných 

hráčů turnaje každého týmu do 7.12.2019  
 

Fandění na tribuně: 
 

- Buďte v klidu, hokej je jenom hra 
- Povzbuzujte a podporujte své dítě a svůj tým 
- Užívejte si zápas svých dětí a svého týmu 
- Oceňujte dobré akce, tleskejte 
- Nekoučujte své děti a nekřičte na ně 
- Nezapomínejte, že trenéři a rozhodčí jsou jenom lidi 
- Nekřičte na trenéry a rozhodčí, jste vzorem pro své děti 
- Respektujte soupeře a pravidla hry 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

                

ROZPIS ZÁPASŮ   
      

 
    

   1 

HC SLOVAN 
LOUNY 

 

 

hrací doba zápasu je 
3x10 minut 

   2 HC Lev Slaný  
    

   3 
HC SLÁVIA 

PRAHA 
 

    

   4 
HC Hvězda 

Praha 
 

    

          

  Čas 1. plocha (u budovy)   2.plocha (pod časomírou) 

1 8:30 9:02 
HC SLOVAN 
LOUNY "A" 

HC Lev Slaný "A"   
HC SLOVAN 
LOUNY "B" 

HC Lev Slaný "B" 

                

2 9:05 9:37 
HC Hvězda 
Praha "A" 

HC Lev Slaný "A"   
HC Hvězda 
Praha "B" 

HC Lev Slaný "B" 

                

3 9:40 10:12 
HC SLOVAN 
LOUNY "A" 

HC SLÁVIA PRAHA 
"A" 

  
HC SLOVAN 
LOUNY "B" 

HC SLÁVIA 
PRAHA "B" 

                

  ÚPRAVA PLOCHY 10:15- 10:35 

    

4 10:35 11:07 
HC SLÁVIA 
PRAHA "A" 

HC Hvězda 
Praha "A" 

  
HC SLÁVIA PRAHA 

"B" 

HC Hvězda 
Praha "B" 

                

5 11:10 11:42 
HC SLOVAN 
LOUNY "A" 

HC Hvězda 
Praha "A" 

  
HC SLOVAN 
LOUNY "B" 

HC Hvězda 
Praha "B" 

                

5 11:45 12:17 
HC SLÁVIA 
PRAHA "A" 

HC Lev Slaný "A"   
HC SLÁVIA PRAHA 

"B" 
HC Lev Slaný "B" 

                

  12:30 - 13:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, FOCENÍ 

 


