1)
Propozice turnaje ročníků 2010

Místo turnaje:

ZS Neratovice

Termín konání:

21.9.2019 (9-20hod.)

Vedení turnaje:Ondřej Škaloud , Jan Szturcek,
email: sdcamp@seznam.cz
tel. 731160377,606 941 472,

Rozlosování:

rozpis bude poslán nejpozději
týden před zahájením turnaje

Rozhodčí:

zajišťuje pořadatel turnaje (SD Czech Hockey Project)

Vklad:

startovné 6.000,-kč, 3.000,-kč je nutné uhradit předem
na č.ú. 1755875010/3030, nejpozději do 14.9.2019, do
zprávy pro příjemce uvést název klubu

2)

Zdravotní služba:

zajišťuje pořadatel turnaje(SD Czech Hockey Project)

Informace:

veškeré informace poskytne p. Škaloud, Szturcek

Občerstvení:

ovoce, pitný režim, restaurace zimní stadion
Objednání obědů na tel.774585859

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

2. Systém turnaje – turnaje se zúčastní celkem 6 družstev, která se utkají
každý s každým, tzn. 5 zápasů

3. Hrací řád utkání – hrací doba je 2x15 minut hrubého času.
- střídání je po 60 vteřinách hry(letmé střídání)
- střídání hráčů bude na povel rozhodčích (klaksonu),
jedná se o letmá střídání bez přerušení hry
- hraje se 3+1(trojice nemusí být označena páskou,
není dovoleno rotovat hráče, vyjma případu, kdy
přiveze tým neúplnou 3.či 4.formaci a bude tak
muset poslední trojici doplnit někdo z hráčů
předchozích formací, pokud se bude hráč nacházet
v hřišti, musí přijet na střídačku a až poté může
pokračovat ve hře)
- hraje se bezkontaktní hokej

3)
- provinění proti pravidlům – trest  trestné střílení

- úprava hrací plochy po 2 odehraných utkáních
- každá třetina(poločas) se boduje samostatně,
v případě nerozhodného stavu následují po každé
odehrané třetině(poločasu) 3 trestná střílení na
každé straně, v případě nerozhodnutí po 1 TS na
každé straně, kdy se změní pořadí nájezdů, tým,
který začínal tři trestná střílení jako první, pojede po
1 TS jako druhý v pořadí.

4. Hodnocení výsledků – o celkovém pořadí 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) nerozhodne-li se bodem a) - d), přijde na řadu
los
f) v případě bodové rovnosti 3 a více týmů
minitabulka body c - e

4)
5. Bodový systém –

výhra v základní hrací době  3 body
-

výhra v nájezdech  2 body
prohra v nájezdech  1 bod

-

prohra v základní hrací době  0 bodů

-

po každé remízové třetině(poločasu) následují 3
trestná střílení

6. Každé družstvo přiveze 2 sady dresů, družstva psaná jako domácí
nastoupí v tmavých variantách

7. Startující – zúčastnit se mohou přihlášená mužstva složená z hráčů
ročníků 2010 a mladších (minimálně 6+1, maximálně 12+2), dívky
mohou ročníky 2009

8. Před/ při turnaji může být jakýkoliv hráč zkontrolován na vyžádání
vedení turnaje, že se skutečně jedná o hráče ročníku 2009(dívky) a 2010
nebo mladšího (kontrola registračního průkazu, popř.průkazu 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
bude následovat stejný trest.

9. Protesty – při vznesení jakéhokoli protestu rozhodne o jeho oprávněnosti
vedení turnaje. Při podání protestu bude složena záloha ve výši 500,-kč.
Tato bude vrácena při oprávněném protestu. V případě zamítnutí protestu
propadá ve prospěch pořádajícího turnaje.

10.

Hodnocení mužstev a hráčů – při slavnostním zakončení turnaje
bude vyhodnocen nejužitečnější hráč každého týmu, které určí trenér
daného družstva a současně bude vyhodnoceno konečné pořadí mužstev:

5)
11.

Vyhodnocení Nejužitečnějšího hráče týmu – každý hráč dostane
diplom, sošku/plaketu.
Vyhodnocení mužstev – 1.-6.místo  pohár, diplom, medaile.
Zahájení a ukončení turnaje – zahájení je podle rozlosování 21.9.2019 od
09:00 hodin. Ukončení turnaje bude slavnostním předáním cen 21.9.2019

v 19:30 – 20:00 hodin. Pořadatel žádá zúčastněná mužstva o účast při
zakončení turnaje ve svých oddílových dresech. Po vyhlášení bude
ponechán čas na focení družstev na hrací ploše.

Podmínky turnaje
a) včasný nástup týmu k utkání dle rozlosování turnaje
b) udržování pořádku v prostorách areálu
c) vedoucí mužstev zodpovídají za to, že všichni hráči jsou řádně pojištěni a
jsou schopni prokázat svou totožnost a věk registračním
průkazem/kartičkou pojištěnce
ROZLOSOVÁNÍ:

09:00

Buldoci Neratovice - HC Slavia Praha

09:45

HC Litvínov – HC Pilsen Wolves

úprava ledu
10:40

Piráti Chomutov – HC Stadion Litoměřice

11:20

HC Slavia Praha – HC Litvínov

úprava ledu
12:10 Buldoci Neratovice – HC Stadion Litoměřice
12:50

HC Pilsen Wolves – Piráti Chomutov

úprava ledu
13:40 HC Stadion Litoměřice – HC SlaviaPraha
14:20

HC Litvínov – Piráti Chomutov

úprava ledu

15:10 Buldoci Neratovice – HC Pilsen Wolves
15:50 HC Stadion Litoměřice – HC Litvínov
úprava ledu
16:40 Piráti Chomutov – HC Slavia Praha
17:15 Buldoci Neratovice – HC Litvínov
úprava ledu
18:05 HC Pilsen Wolves – HC Stadion Litoměřice
18:40 Piráti Chomutov – Buldoci Neratovice
úprava ledu
19:20 HC Pilsen Wolves – HC Slavia Praha
Slavnostní vyhlášení turnaje

