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Turnaj v minihokeji 

ročníku 2010 a mladší 
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Propozice turnaje

Místo turnaje: Zimní stadion 

Rudolická 1700 

434 01 Most 

Termín konání: 26.12.2017 – úterý od 09:00 do 16:30 hodin 

Vedení turnaje: Tauš David 

email:        taus77@seznam.cz 

telefon:  +420 725 97 27 76 

Holub Václav 

email:     holubvaclav81@seznam.cz 

telefon: +420 606 92 23 99 

Rozlosování: strana č. 6 – detailní rozpis bude poslán nejpozději 

týden před zahájením turnaje 

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel turnaje 

Vklad: vedoucí zúčastněných mužstev složí před zahájením turnaje 

vklad ve výši 2500,- Kč v hotovosti panu Holubovi. 

Zdravotní služba: je zajištěna pořadatelem turnaje 

Informace: veškeré informace poskytne vedení turnaje 

Občerstvení: občerstvení do kabin (ovoce, nápoje, oplatky, sladké pečivo) -

do kabin zajišťuje pořadatel na své náklady přímo na zimním 

stadionu v provozu rychlé občerstvení a restaurace & 

pizzeria Capranica http://pizzacapranica.webnode.cz  

http://pizzacapranica.webnode.cz/
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Technická ustanovená turnaje 

1. Hraje se podle pravidel ledního hokeje pro minihokej schválených ČSLH.

2. Systém turnaje – turnaje se zúčastní celkem 8 mužstev, které budou rozděleny

do 2 skupin po 4. Ve skupinách sehrají mužstva zápasy systémem každý

s každým. Po odehrání skupiny budou týmy na 1. a 2. místě ve skupině hrát

skupinu o 1.- 4. místo  – semifinále křížem s druhou skupinou. Týmy na 3. a 4.

místě budou hrát skupinu o 5.- 8. místo křížem s druhou skupinou. Každý tým

celkem odehraje 5 utkání.

3. Hrací řád utkání - hrací doba je 2 x 10 minut hrubého času

 - střídání je po 60  vteřinách (letmé střídaní) 

 - střídání hráčů bude na povel rozhodčích, jedná se o 

 letmá střídání bez přerušení hry  

 - hrajeme 4+1 (čtveřice označena barevnou páskou) 

 - při remíze budou následovat samostatné nájezdy 

(3 na každé straně a vždy jiný hráč), v případě nerozhodného 

výsledku po 3. sérii se pokračuje po jednom nájezdu – systém 

náhlá smrt 

 - hraje se bezkontaktní hokej 

 - provinění proti pravidlům – trest -> trestné střílení 

 - úprava ledu proběhne vždy dle rozpisu max. po 3  

 odehraným utkáním 

4. Hodnocení výsledků - o  celkovém pořadí ve skupině rozhodují:

a) celkový počet získaných bodů

b) výsledek vzájemného utkání

c) vyšší brankový rozdíl (vstřelené – obdržené branky)

d) vyšší počet vstřelených branek

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

Po odehrání skupiny se hraje play-off stejným systémem jako utkání v základních 
skupinách. 
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5. Bodový systém ve skupině-

- výhra v základní hrací době --> 3 body,  

- výhra po samostatných nájezdech --> 2 body, 

- prohra po samostatných nájezdech --> 1 bod, 

- prohra v základní hrací době --> 0 bodů 

6. Startující - zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů

ročníků 2010 a mladší (minimálně 8+1 a maximálně 12+2). Soupisku se

jménem, příjmením a datem narození hráčů je nutné odeslat nejpozději do

22.12.2017 na email: taus77@seznam.cz

Před / Při turnaji může být jakýkoliv hráč zkontrolován na vyžádání vedením 

turnaje, že se skutečně jedná o hráče ročníku 2010 nebo mladšího (kontrola 

registračního průkaz popřípadě průkazku pojištěnce). Při neoprávněném 

startu staršího hráče budou utkání mužstva kontumována a tým bude vyřazen 

z turnaje. Neposkytnutí dokladu ke kontrole totožnosti hráče se bere jako 

prohřešek proti stanovám turnaje a budu následovat stejný trest.  

7. Protesty - při vznesení jakéhokoli protestu rozhodne o jeho oprávněnosti

vedení turnaje. Při podání protestu bude složena 500,- Kč záloha. Tato záloha

při oprávněnosti protestu bude vrácena. V případě zamítnutí protestu propadá

ve prospěch pořádajícího turnaje.

8. Hodnocení mužstev a hráčů – po každém odehraném zápase bude vyhodnocen

nejlepší hráč utkání každého týmu a současně bude vyhodnoceno konečné

pořadí mužstev:

Vyhodnocení nejlepšího hráče utkání: 

Každý hráč pohár, drobné ceny 

Vyhodnocení nejlepšího brankáře a nejužitečnějšího hráče turnaje: 

Každý hráč pohár, diplom, drobné ceny 

mailto:taus77@seznam.cz


Stránka 5 

Vyhodnocení mužstev: 

1.-8.  místo: pohár 

1.-8.  místo: medaile 

1.-8.  místo: dětské šampaňské 

1.-8.  místo: drobné ceny 

9. Zahájení a ukončení turnaje - zahájení je podle rozlosování od 09:00 hodin.

Ukončení turnaje bude slavnostním předáním cen. Pořadatel žádá zúčastněná

mužstva o účast při zakončení turnaje ve svých oddílových dresech.  Po

vyhlášení bude ponechán čas na focení družstev na ledě.  Žádáme, aby na led

šel pouze realizační tým mužstva a maximálně dva fotografové (ne všichni

rodiče)

Podmínky turnaje: 

a) dvě sady dresů rozdílných barev

b) včasný nástup týmu k utkáním dle rozlosování turnaje

c) udržování pořádku v prostorách zimního stadionu

d) vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a

jsou schopni prokázat svou totožnost a věk registračním průkazem

popřípadě kartičkou pojištěnce

Účastníci turnaje: 
1. MOSTEC�TI� LVI
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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Harmonogram turnaje 

SKUPINA - A  SKUPINA – B 

Ledová plocha – A Ledová plocha - B 

01. A1 – A2   09:00 - 09:30 02. B1 – B2

03. A3 – A4  09:35 - 10:05 04. B3 – B4

05. A1 – A3   10:10 - 10:40 06. B1 – B3

Úprava ledu  10:45 – 11:05 Úprava ledu 

07. A4 – A2   11:10 - 11:40 08. B4 – B2

09. A2 – A3  11:45 - 12:15 10. B2 – B3

11. A1 – A4   12:20 - 12:50 12. B1 – B4

Úprava ledu  12:55 - 13:15 Úprava ledu 

  PLAY-OFF 

13. A3 – B4       13:20 - 13:50 14. B3 – A4

15. A1 – B2       13:55 - 14:25 16. B1 – A2

17. Vítěz 13. – Vítěz 14.  14:30 - 15:00 18. Prohra 13. – Prohra 14.

Úprava ledu  15:05 - 15:25 Úprava ledu 

FINÁLE o 3.MÍSTO 

19. Vítěz 15. – Vítěz 16.  15:30 - 16:00 20. Prohra 15. – Prohra 16.

16:05    Vyhodnocení a slavnostní zakončení turnaje 
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Vysvětlivky: 

a, b –> rozlosovaní týmu pro utkání v základní skupině 

A, B –> pozice týmu po utkáních ve skupině – play-off 

Vítěz 13. – vítězný tým dle výsledku utkání číslo 13.  

Prohra 15. – poražený tým dle výsledku utkání číslo 15. 

Těšíme se na Vaši účast na turnaji v Mostě 


