
WinterCup2021 

turnaj mladších žáků 

 

 
  

Místo:  Klášterec nad Ohří 

 

Kategorie: hráči ročníku narození 2010  
                   + max 3 hráči 2009 

Termín: 27.12.2021     08:00 – 19:00  

 



 

Účastníci: 1. HC Klášterec 
  2.  

  3.  

  4. 

           5. 

   

 

Ředitel turnaje: Radko Chmelař, chmelars@email.cz, +420 734 158 538 

 

   

Startovné:   7.000,- Kč  

zálohu 4000,- je nutné uhradit na konto 2900700714/0600 do 

30.11.2021 (družstvo, které neuhradí zálohu nebude na 

turnaji startovat). Do zprávy pro příjemce napsat název 

klubu.  

 

Systém: každý s každým 

 

Turnaje se zúčastní 5 týmů, kdy každý tým odehraje 4 utkání 

v modelu 3*15 min. Přestávka mezi třetinami jsou 3minuty a 

mezi zápasy 10 minut určených na přípravu ledu. Prosíme 

týmy o dodržování herního plánu. Každé mužstvo přiveze 2 

sady dresů. Mužstva psaná jako domácí nastoupí v tmavých 

variantách. 

 

 

 

Hodnocení: O celkovém pořadí ve skupině rozhodují:  

 

a) celkový počet získaných bodů  

b) výsledek vzájemného utkání  

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené branky ze 

všech zápasů)  

d) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů  

e) nižší počet obdržených gólů  

f) nerozhodne-li se bodem a) - e), přijde na řadu los 3)  

g) v případě bodové rovnosti 3 a více týmů minitabulka body 

a, c - f mezi konkrétními týmy 

 

výhra   = 2 body 

remíza = 1 bod 

prohra = 0 bodů 

mailto:chmelars@email.cz


 

Pravidla turnaje: 

 

 

Hraje se dle pravidel ledního hokeje schválených ČSLH.  

Zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů ročníků 2010 a mladších 

V týmu mohou nastoupit 3 hráči ročníku 2009.  

(minimálně 10+1, maximálně 15+2) 

 

Protesty – nepřipouští se, vždyť je to dětský turnaj 

 

Včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje, v případě, že daný tým 

nebude včas nastoupen, spustí se časomíra a každou minutu bude připsán jeden 

gól týmu, který je na ledové ploše. 

 

Vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a jsou 

schopni prokázat svou totožnost a věk registračním průkazem/kartičkou 

pojištěnce. 

 

 

Družstva  na 1-3 místě obdrží pohár, diplom a medaile za konečné umístění. 

Družstva na 4-5 místě diplom za konečné umístění. 

Po každém utkání budou vyhlášeni nejlepší hráči z každého mužstva  

(vyberou trenéři daných mužstev). 

Budou vyhlášeni nejužitečnější hráči celého turnaje z jednotlivých týmů a  

nejlepší hráč v poli a nejlepší brankář. 

 

Zdravotní služba zajištěna. 

 

 

 

Rozpis turnaje:   
 

 

1.  Klášterec 

2.                                                     

3.                                                    

4.       

5.                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram turnaje: 
 

 

TURNAJ MŽ 27.12.2021 
    

3x15 min 

8:00 8:49  2vsKNO 

úprava ledu 

9:04 9:53  5vs3 

úprava ledu 

10:08 10:57  4vs2 

úprava ledu 

11:12 12:01  KNOvs5 

úprava ledu 

12:16 13:05  4vs3 

úprava ledu 

13:20 14:09  2vs5 

úprava ledu 

14:24 15:13  KNOvs4 

úprava ledu 

15:28 16:17  3vs2 

úprava ledu 

16:32 17:21  5vs4 

úprava ledu 

17:36 18:25  3vsKNO 

úprava ledu 

18:40   vyhlášení 

    

    

    

    

    

    

    

    

Možnost zajistit obědy v restauraci na ZS. (polévka, hl. jídlo, pití 100,-Kč) 

 

Časy obědů:  

 
obědy   

KNO              12:30  
3 13:30  
2 11:30  
4 13:15  
5 14:30  



 

 

 

 
 

  

 
 

 

 


