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VÁNOČNÍ TURNAJ 
JAROSLAVA POUZARA 2019 

6. ROČNÍK 
Termín:   sobota 28. prosince – neděle 29. prosince 2019 

Místo:    HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR www.hc-pouzar.cz 

Evžena Rošického 1756, 370 05 České Budějovice Česká republika 

Ročník:   2010 (ne starší) 

Pořadatel:   HC LVI 2009 z.s. 

Kontakt:  ředitelka turnaje Mgr. Michaela Robová 

   tel. (+420) 608 124 654 

e-mail: pouzarha@gmail.com  

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Hrací řád  

a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. 

Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží řediteli organizačního výboru turnaje.  

b) Turnaje se zúčastní hráči ročníku 2010, ne starší. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli 

turnaje soupisku hráčů (na soupisce musí být data narození a čísla dresů hráčů). Vedoucí týmu odpovídá za to, že 

všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje 

kartičku pojištěnce).  

2. Hrací systém  

Turnaje se účastní maximálně 8 týmů, minimálně 4 týmy. 

V případě nerozhodného výsledku se neprodlužuje. Rovnou následuje série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z 

každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 

hráči z každého týmu až do rozhodnutí. Vítěz utkání v základní hrací době získá do tabulky skupiny 3 body. Vítěz 

utkání po samostatných nájezdech získá do tabulky skupiny 2 body. Tým poražený po samostatných nájezdech 

získá do tabulky skupiny 1 bod. Poražený tým po základní hrací době nezíská žádný bod. O umístění rozhoduje: a) 

větší počet získaných bodů;  b) při rovnosti bodů u více než dvou 2 týmů, bude jejich pořadí určeno výsledky 

utkání sehraných mezi těmito mužstvy (vzájemná utkání); c) pokud trvá rovnost bodů ze vzájemných utkání, 
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rozhoduje brankový rozdíl (skóre); ze vzájemných utkání, v případě shodného brankového rozdílu získá vyšší 

pořadí tým s vyšším počtem vstřelených branek d) pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech 

utkání; e) los.  

3. Hrací čas 

a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času na celé hřiště. 

b) Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 1 minuty čistého času, větší trest = 3 minut čistého 

času, osobní trest = 10 minut čistého času.  

c) Úprava ledové plochy probíhá před každým utkáním. 

d) Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po 

rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.  

4. Řízení utkání  

Všechna utkání řídí 2 rozhodčí. Dále je přítomen časoměřič. 

5. Zápis o utkání  

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. 

Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem musí být odevzdán pořadateli 

turnaje.  

6. Lékařská služba  

Zabezpečí pořadatel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za úraz a případné nedostatky při pojištění 

jednotlivců, hráčů, dětí.  

7. Námitky  

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 

minut po ukončení utkání, písemně do rukou ředitele organizačního výboru turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě 

zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.  

8. Vyhlášení  

Po posledním utkání budou vyhlášeny jednotlivá pořadí týmů a individuální ocenění v turnaji z rukou legendy 

Jihočeského hokeje Jaroslava Pouzara. První tři týmy obdrží medaile a pohár. Ostatní zúčastněné týmy obdrží 

pozornost z turnaje. V turnaji budou vyhlášeni nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejužitečnější obránce. 

 

REGISTRACE A HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ  

a) Registrace týmu na přiloženém formuláři musí být nejpozději do 31. října 2019 odeslána na email 

pouzarha@gmail.com. Pořadatel potvrdí prvním osmi týmům přijetí do turnaje. Ostatním sdělí informaci o 

nepřijetí. 

b) Startovné ve výši 9.000,- Kč / 360,- EUR, uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli. Půlka 

startovného (4500,-)za každý tým musí být převedeno nejpozději do 30. listopadu 2019 na bankovní účet. Zbytek 

částky uhradíte první den konání turnaje hotově. 

Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 274 895 892 / 0300  
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IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7489 5892 SWIFT: CEKOCZPP; Poznámka platby: Vánoční turnaj – Název týmu  

c) Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí, zdravotní službu a 

ocenění.  

d) Náklady na stravování a ubytování si hradí každý tým sám. Na požádání Vám rádi pomůžeme zajistit pro Váš 

tým stravování. Dále ubytování v Hokejovém centru Pouzar či v jiném hotelu.  

e) Ceny pro vítěze turnaje poskytne Jaroslav Pouzar (první tři týmy obdrží medaile a pohár, ostatní zúčastnění 

obdrží pozornost z turnaje), dále bude vyhlášen nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejužitečnější obránce.  

f) Ostatní náklady (dopravu, stravování, případně ubytování apod.) si hradí každý účastník sám.  

g) Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Tým uvedený jako domácí (v 

časovém rozpisu bude uveden na prvním místě), bude mít světlou barvu dresu. Hostující tým pak barvu tmavou.  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

a) Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele. 

b) Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a 

hladký průběh turnaje.  

 

ČASOVÝ ROZPIS TURNAJE  

Pořadatel zašle časový plán turnaje všem zúčastněným týmům nejpozději týden před zahájením. 


