
Turnaj pro hráče ročníku 2012 

         

Termín turnaje:    27.-29. srpna 2022 

Místo konání:           ICE ARÉNA PLZEŇ 

              Studentská 2143, Plzeň 

   

Termín  přihlášení :   uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2022 

Organizátor turnaje:  Lukáš Matějka                                                       

                                          tel.: +420 774 083 841 

                                e-mail: maty-l@seznam.cz 

Pořadatel turnaje:   HC Pilsen Wolves 

                                        Petr Jonák   

       HC Pilsen Wolves  

       tel.: +420 727 920 200 

                                        e-mail: pilsenwolves@gmail.com 
  

mailto:pilsenwolves@gmail.com


PROPOZICE TURNAJE: 

 A. Všeobecná ustanovení: 

Ubytování:      Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na zajištění stravy a ubytování.  

•              Je výhradně servisováno naším partnerským hotelem. 

•                Zvýhodněná cena 850,- Kč / 35 Euro à osoba / noc.                     

•                Veškeré platby a požadavky prosím řešte s recepcí hotelu.         

                            PARKHOTEL - congress center Plzeň  

                            Tel: +420378772909 

                            E-mail: rezervace@parkhotel-czech.eu 

                            Promocode: WOLVES CUP 

Stravování:    Objednávky obědů pro hráče zašlete spolu s vyplněnou soupiskou týmu. 
                          Platba 175 Kč / 8 Euro za oběd na zimním stadionu, v hotovosti při registraci.       
                               
Úhrada startovného:                           12.500,- Kč / 500,- Euro za družstvo splatné po potvrzení 

účasti v turnaji, nejdéle však do 15/07/2022 na účet 
pořadatele.                      

                                                                  majitel účtu: HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES                             
číslo účtu: 115-5814040207/0100                                               
banka: Komerční banka 

                                                             IBAN CZ9601000001155814040207 

BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXX 

   variabilní symbol: 2012                                                                 

                                                                zpráva pro příjemce platby: Wolves Cup / jméno týmu                                                     

Ostatní:                                                 Trenéři a vedoucí týmů zodpovídají za dodržování pravidel 

slušného chování a sportovní morálky. Zároveň vedoucí 

zodpovídají za případné škody způsobené týmem ve 

sportovních areálech a v ubytovacích prostorách zajištěných 
organizátorem. 

mailto:rezervace@parkhotel-czech.eu


B. Technická ustanovení 

Předpis:  hraje se podle pravidel ČSLH, soutěžního řádu a  propozic turnaje.  

Startují:  hráči ročníku 2012 a mladší. Dívky dle pravidel ČSLH. Zahraniční 
týmy mohou startovat z hráči narozenými po 1.9. 2011. Podmínkou 

účasti je předložení vedoucím a trenérem podepsané soupisky týmu 

a platných registračních průkazů u českých týmů, cestovních pasů 
nebo jiných úředních dokumentů spolehlivě dokazujících ročník 

narození hráče u týmů zahraničních. Výše zmíněné dokumenty musí 

být předloženy při prezentaci týmů před zahájením turnaje. Bez těchto 

náležitostí nebude přihlášenému týmu, případně hráči, povolen start v 

turnaji!!! Družstvo tvoří max. 22 hráčů (20+2), vedení družstev 

maximálně 2 trenéři a 1 vedoucí. Všichni hráči startují na turnaji na 

vlastní nebezpečí. Pro případ ošetření v nemocnici musí mít hráči 
potvrzení o pojištění na lední hokej (hráči ze zemí EU průkazky 

zdravotní pojišťovny). 

Systém turnaje:  Bude stanoven dle počtu přihlášených týmu. 
                                            GARANTUJEME MIN. 5 ZÁPASÚ VČETNĚ  PLAY OFF 

Základní  skupina: 
                                           Hrací doba:  2 x 20 minut čistého času 
                                           Tresty:   mt 2 min., vt 5 min., OT 10 min 

                   Bodování:     každý poločas utkání v ZÁKLADNÍ ČÁSTI  
                                                                     se boduje zvlášť jako samostatné utkání .  
                          
      2 body ...       výhra v řádné hrací době 
         
      1 bod ... remíza v řádné hrací době 
         
      0 bodů ... prohra v řádné hrací době 

     
PLAY-OFF:   se hraje klasickým způsobem jako celý zápas. V případě remízy následují 
samostatné nájezdy, které rozhodnou o celkovém vítěze. Nájezdy tři na každé straně, pokaždé 
jiný exekutor. V případě nerozhodnutého stavu následují nájezdy po jednom na každé straně až 
do rozhodnutí. Zde se již exekutor může opakovat. 



C. Hrací systém 

Každý tým odehraje na turnaji minimálně 5 utkání, každý hrací den základní části turnaje dvě. 
Finálový den od jednoho do tří utkání. 

Základní skupiny: Jednotlivé týmy jsou rozlosovány na 4 zápasy v základní části  turnaje. 

Všechny týmy musí být připraveny nastoupit včas ke svým zápasům, pořadatel si vyhrazuje právo 
posunout začátek utkání o 10 minut. 

Pro určení pořadí v základní skupině  je rozhodující: 

1. Větší počet získaných bodů 
2. Výsledek vzájemného utkání 

3. Rozdíl vstřelených a obdržených branek 

4. Větší počet vstřelených branek 

5. Při rovnosti tří a více týmů užší tabulka a v ní dle bodů: 1, 3, 4 

6. Menší počet trestných minut 
7. Koeficient 
8. Los 

Protesty: Písemně do 30 minut po skončení utkání v kanceláři turnaje, řediteli turnaje nebo 

předsedovi organizačního výboru, spolu s vkladem 5.000,- Kč, který je v případě neoprávněného 
protestu nevratný. 

Dresy:   Každý tým musí disponovat dvěma sadami dresů – světlé a tmavé. Tým psaný v rozpisu 

jako první hraje ve světlých dresech, pokud se soupeři nedomluví jinak. 

Šatny:  Do prostoru šaten je povolen vstup pouze hráčům a členům realizačního týmu. Za 

dodržování pořádku v šatnách zodpovídají vedoucí jednotlivých týmů. Organizátor turnaje neručí 
za cenné věci odložené v šatnách. 

Časový harmonogram turnaje: Podrobný časový harmonogram bude včas  dodán po potvrzení 

týmů.  Každé družstvo odehraje minimálně 4 zápasy + Play Off. Mužstva   jsou   povinna   

dodržovat   časový   harmonogram turnaje  a  být  připravena  k  zápasu  nejpozději 5 min 

před jeho začátkem  stanoveným  v  harmonogramu. Rozbruslení před zápasem bude probíhat 

bez puků a to 1 minutu.


