
 



 

Termín konání: 28. – 29. 03. 2020  

Místo konání: Zimní stadion-VSH Slaný  http://www.vshslany.cz/index.php/zimni-stadion 

  VSH Slaný, Lacinova 1720, 274 01 Slaný, Česká republika 

https://goo.gl/maps/ePCALA9RfbB2 

Pořadatel turnaje: HK Lev Slaný 2011 

Pro koho: Hráči ročník 2011 a mladší (dívky mohou být starší o jeden rok, tedy pouze 2010)  

Hlavní pořadatel: Robert Rous, tel.: 606 027 455, e-mail: rous.robert@gmail.com 

Účastníci turnaje: Turnaj je vypsán pro 12 týmů ve dvou skupinách po šesti, dále čtvrtfinále, 

semifinále a utkání o konečné pořadí. Týmy na 5. – 6. místě ve skupině odehrají na turnaji 

šest utkání, poražení čtvrtfinalisté sedm utkání a nejlepší čtyřka účastníků osm zápasů. Po 

přihlášení týmů budou účastníci rozlosováni do skupin.  

Podmínky účasti:  

- Nejnižším možným počtem hráčů je 9 + 1 brankář 

- Jasná prokazatelnost data narození+ identifikace hráčů (registrace ČSLH, či jiný průkaz jasně 

prokazující věk a identitu hráčů a skutečnost, že hráč je registrovaným hráčem zúčastněného 

týmu, není povolena účast hráčů registrovaných v jiných než mateřských týmech)! 

- Každý tým musí mít dvě sady dresů rozdílné barvy (světlé-tmavé) opatřeny čísly. 

- Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní certifikované výstroji pro lední hokej 

(včetně ochranných přileb kombo s mřížkou, nebo plexi a chráničem krku). 

- Za dodržování odpovídá vedoucí mužstva. Trenéři a vedoucí týmu jsou povinni dodržovat 

zásady sportovní morálky a slušného chování svých týmů, zodpovídají za pořádek a předání 

kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele. 

Herní systém: 

- Hrací doba je 3 x 12 minut hrubého času (1 minuta pauza mezi třetinami) 

- Po každé uplynulé minutě zvukový signál jako pokyn pro povinné střídání obou stran.  

- Každý tým zajistí opáskování svých trojic v pořadí (červená, zelená, modrá, případně žlutá).  

- Není dovolena výměna barevné pásky či nahrazení hráče jiné barvy během utkání (výjimkou 

je pouze prokazatelné zranění hráče).  
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- V případě zjištění nedovoleného počínání dle předchozího odstavce bude automaticky 

kontumováno celé utkání v poměru 5:0 ve prospěch soupeře a nebude brán zřetel na 

předchozí výsledek. Stejná kontumace platí při zjištění startu staršího hráče! 

- Utkání jsou hrána na polovinu hřiště. Tým domácích využívá klasickou střídačku, tým hostů 
má střídačku na straně trestné lavice viz přiložené hrací schéma (na pravé polovině střídají 
mužstva, která hrají na pravé polovině, na levé polovině mužstva, která hrají na levé polovině 
tzv. Pouzar) Hraje se v počtu tři proti třem hráčům v poli + brankář.  
 
- Hraje se podle platných pravidel pro lední hokej v daných kategoriích, černý puk 165g 

 Za faul je rozhodčím nařízeno trestné střílení, provádí faulovaný hráč (jiný hráč pouze v při 

prokazatelném zranění faulovaného hráče). 

- Tým uvedený v rozpise utkání jako domácí hraje ve světlých dresech. (pokud se 

nedohodnou týmy jinak) 

Pořadí a body: 

• Pořadí ve skupinách bude určeno 

a) Podle celkového počtu bodů 

b) Při rovnosti bodů určuje pořadí vzájemný zápas 

c) Pokud nerozhodne vzájemný zápas, pak rozhoduje skóre mezi bodově rovnými 

soupeři 

d) Je-li rozdíl skóre stejný, rozhodne větší počet vstřelených branek 

e) Jestliže rovnost nadále trvá, rozhodne skóre ze všech utkání. 

f) Nerozhodne-li se, přijde na řadu los 

 

• Pokud ve vyřazovací části skončí utkání nerozhodně, následují samostatné nájezdy (tři 

na každé straně, vždy jiný hráč, pokud se nerozhodne, pokračuje se dále vždy po jednom 

nájezdu na každé straně) 

• O konečném pořadí rozhodnou zápasy o umístění – Poslední týmy ve skupinách a 

páté týmy ve skupinách se střetnou v „Bronzovém finále“ o zlaté, stříbrné a bronzové 

medaile (hned po skončení utkání o pořadí následuje vyhlášení). Nikdo nebude horší než 

čtvrtý! 

• Týmy na prvním až čtvrtém místě pokračují ve čtvrtfinále (A1-B4, A2-B3, B1-A4, B2-

A3). Poražení čtvrtfinalisté se utkají ve „Stříbrném finále“ o zlaté, stříbrné a bronzové 

medaile (hned po skončení utkání o pořadí následuje vyhlášení). Nasazení podle výsledků ve 

skupinách. Nikdo nebude horší než čtvrtý! 

•  Vítězové čtvrtfinálových klání se utkají v semifinále. „Zlaté finále“ - Poražení 

semifinalisté na závěr turnaje o třetí příčku, vítězové o zlaté medaile.  



• Po každém druhém utkání a před utkáním o medaile následuje úprava ledové plochy. 

(viz. rozpis ledů) 

• Bodování utkání: výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prohra – 0. bodů. 

 

Přihlášky: Přihlášky do 20.02.2020, vybrané týmy obdrží oznámení o přijetí na turnaj a výzvu 

k uhrazení startovného do 28.02.2020. Obeslaným týmům nevzniká nárok na účast v turnaji. 

Startovné: 6.000,- Kč za klub 

Startovné je třeba uhradit do 28. 02. 2020 na účet 115-1255100227/0100.  

Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno klubu pro snadnou identifikaci (např. HK Lev 

Slaný 2011). Doklad o zaplacení startovného bude vystaven během turnaje.  

- Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje. 

Ceny:  

- V pořadí 1,2,3 tým obdrží medaile.  

- Každý tým obdrží dort  

- Každý tým obdrží pohár.  

- Po každém utkání budou vyhlášeni nejlepší hráči (po jednom z každého týmu), kteří obdrží 

diplom a drobnou cenu – tzv. hvězdy utkání.  

Na konci turnaje vyhlášení nejlepších hráčů turnaje tzv. All Star team, z každého týmu jeden 

hráč. Obdrží věcnou hokejovou cenu. 

Vítěznému týmu bude propůjčen putovní pohár, na který se po turnaji umístí plaketa s 

názvem vítězného týmu. Tento pohár si vítěz po turnaji neodváží a po ukončení turnaje vrátí 

tento nepoškozený pohár pořadateli (Vítězný tým se účastí v turnaji zavazuje, že v případě 

poškození poháru během jeho držení, uhradí náklady spojené s opravou tohoto poháru) 

Možnosti stravování:  

Na stadionu je v provozu restaurace https://restaurace-zimak.cz/ 

Možnost rezervace ubytování - www.vshslany.cz, radek.hlavaty@vshslany.cz 
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Pravidla minihokeje ČSLH 2018/19: 

http://ceskyhokej.org/data/document/file/pravidla-minihokeje-2018-2019.pdf 
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