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POŘADATEL TURNAJE:  
HC VLCI ČESKÝ TĚŠÍN 

 

TERMÍN A KONÁNÍ TURNAJE:  
ZIMNÍ STADION ČESKÝ TĚŠÍN 

 22. 2. 2020 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: 
ročník 2012 a mladší, děvčata ročník 2011 a mladší 

 

 

Ředitel turnaje: Bc. PETRA NEVELÖŠOVÁ, tel.: 773 761 570 (nevelosova@centrum.cz). 

 

 

POČET HRÁČŮ 

• maximální počet hráčů: 12 + 2  

• minimální počet hráčů: 8 + 2 

 

 



 

 

* HOKEJ 

SYSTÉM 

• hraje se podle platných pravidel ČSLH 

• mini hokej 4 + 1 ve třetině (současně dvě utkání) 

• systém každý s každým. 

• při vítězství obdrží vítěz do tabulky 2 body, poražený je bez bodu, při remíze si týmy 

rozdělí po jednom bodu 

HRACÍ DOBA 

• 3x15 minut - hrubý čas (střídání po 1 min.) 

• Pro větší spád hry se nebude po obdržené brance vhazovat, ale rozehrávat od 

brány! Rozehrává mužstvo, které obdrželo branku. 

• přestávka mezi třetinami – 2 minuty 

TRESTY 

• faul = samostatný nájezd z poloviny třetiny (nájezd provádí faulovaný hráč, pokud je 

při faulu zraněn, jede libovolný hráč, který byl v době faulu na ledové ploše!!!) 

 

* FLORBAL 

SYSTÉM 

 systém každý s každým. 

 dle pravidel florbalové unie 

 při vítězství obdrží vítěz do tabulky 2 body, poražený je bez bodu, při remíze si týmy 

rozdělí po jednom bodu 

HRACÍ DOBA 

 1x15 minut - hrubý čas (střídání po 1 min.) 

 Pro větší spád hry se nebude po obdržené brance vhazovat, ale rozehrávat od 

brány! Rozehrává mužstvo, které obdrželo branku.  

 Nezapomenout florbalové hole! 

 Florbal 4+1, vedlejší sportovní hala (na ploše bude postaveno florbalové hřiště 

20x40m)  nutno mít boty se světlou podrážkou – bude kontrolováno! 

TRESTY 

 Za faul při florbale = samostatný nájezd (nájezd provádí faulovaný hráč, pokud je při 

faulu zraněn, jede libovolný hráč, který byl v době faulu na ploše!!!) 



ROZHODČÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 

 pořadatel zajistí rozhodčí s platnou licencí a zdravotní službu 

PROTESTY  

 nepřijímají se, přišli jste si zahrát a užít si sportovní atmosféry!!! 

 

URČENÍ POŘADÍ 

1) celkový počet získaných bodů (z obou turnajů se body sčítají!) 

2) vzájemné utkání (při rovnosti bodů bude rozhodovat: vyšší počet získaných bodů ze 

vzájemného 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 medaile pro všechna družstva (pitný režim a ovoce do šatny). 

 

DALŠÍ 

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

v zápise jako domácí nastupuje ve světlých dresech. Při florbale dvě barvy triček! 

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

prohlídky a mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny 

 vedení týmů zodpovídá za udržování pořádku v prostorách zimního stadionu a 

bowlingové haly, a za případné škody na majetku způsobené hráči vlastního mužstva 

 STARTOVNÉ: 3.500 Kč při závazném přihlášení družstva na turnaj je nutno uhradit 

startovné do 15. 2. 2020 na účet: 2401252048/2010. Doklad o úhradě bude vystaven 

každému družstvu při akreditaci na začátku turnaje 

 Nebudeme kontrolovat registračky! Věříme, že všichni budou hrát fair play a 

dodrží stanovené ročníky účastníků! 

 

STRAVOVÁNÍ  

•  K dispozici bude bufet na zimním stadionu. 

 



 

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE 

 

Hokej – zimní stadion 

 

Sobota 22. 2. 2020 

 

     Plocha A   Plocha B 

09,30 – 10,15   A – B    C - D 

10,30 – 11,15   D – A    B – C 

 

11,15 – 11,30    úprava ledu 

 

11,30 – 12,15    A – C    B - D 

 

 

Florbal – sportovní hala 

 

13,00 – 13,15   A – B 

13,20 – 13,35   C – D 

 

13,40 – 13,55   D – A 

14,00 – 14,15   B  – C 

 

14,20 – 14,35   A – C 

14,40 – 14,55   B – D 

 

15,00 – 15,30  Zakončení turnaje 

 
 

 

 
Bc. Roman Pavlík 

Šéftrenér HC Vlci Č. Těšín 

Tel.: +421 604 38 36 73 


