
Turnaj pro hráče ročníku 2015/16 

sobota 17. září 2022 

( CROSS ICE 3 on 3 ) 

+ 

MULTISPORTOVNÍ TURNAJ  

neděle 18.září 2022 

(jen pro vybrané týmy) 

         
Termín turnaje:    17. září 2022 

Místo konání:           ICE ARÉNA PLZEŇ 

              Studentská 2143, Plzeň 

   

Termín  přihlášení :   uzávěrka přihlášek 1.srpna 2022 

Organizátor turnaje:  Ondřej Kuchař                                                       

                                          tel.: +420 725 095 290 

                                            ondrejkuchar97@gmail.com 

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:                           4.950,- Kč / 200,- Euro za družstvo splatné po potvrzení 

účasti v turnaji, nejdéle však do 15/08/2022 na účet 
pořadatele.                      

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

                                                             IBAN CZ9601000001155814040207 

BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXX 

   variabilní symbol: 2015/16                                                                 

                                                                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 

1. Předpis: Hraje  se na malé hřiště  3-3, dle propozic turnaje.  
                                           Střídání bude probíhat na znamení rozhodčího. 

2. Startují:  Turnaj ročníku 2015/16, a mladší bez výjimek. 

3. Systém turnaje: Hrací doba: bude stanovena dle počtu přihlášených týmu  
                                          Počet hráčů: na ledě tři hráči + gólman 

každý tým tvoří max. 12 hráčů + 2 gólmani 
                       Tresty: provinivší se mužstvo proL pravidlům bude potrestáno 

     samostatným   nájezdem – exekuci  provádí  faulovaný  
hráč 

                                           Bodování v zápasech ve skupinách : 
3. body za vítězství v řádné hrací době 
1 bod za  remízu  v  řádné  hrací  době   
0 bodů za prohru v řádné hrací době 

                                              O celkovém pořadí rozhoduje: celkový počet bodů 
      při rovnosO bodů dvou mužstev  - jejich vzájemné utkání 
      při  rovnosO  bodů tří mužstev - bude  o  pořadí   rozhodovat    

   lepší    poměr    vstřelených    a    obdržených   gólů   v    těchto  
   vzájemných   utkáních,   pokud    i   ten    bude    shodný,    bude    
   rozhodující vyšší počet vstřelených  gólů,  také  ve  vzájemných     ´ 
   utkáních.   V   případě,  že     ani    potom     nebude     o    vítězi      
   rozhodnuto,    bude    rozhodující    lepší    poměr    vstřelených   
   a  obdržených   gólů   ze  všech  odehraných  zápasů  ve skupině,  
   popř.  dále  vyšší   počet   vstřelených   gólů.   Pokud   ani    poté    
   nebude   znám  vítěz,  bude  rozhodovat los) 

    



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.


