
 

PROPOZICE SVÁTEČNÍ TURNAJ  pro roč. 2009 

TŘEBECHOVICE P.O. 
 

 

Startující: ročník 2009 (a mladší) – bez výjimky 

 

Účastníci: Mountfield Hradec Králové, HC Děčín, Dynamo Pardubice, SK Třebechovice, SK 

Slavia Praha, HK MD Šumperk 

 

 
 

                          
 

Pořadatel: SK Třebechovice a Sportvisio, z.s. 

 

Místo konání: zimní stadion Třebechovice p.O. (8:00 - 14:30) 

 

Datum konání: čtvrtek 28.9.2017   

 

Kontaktní osoby: 
Roman Šinkovský, tel: 778081011, email: roman.sinkovsky@sportvisio.cz (ředitel turnaje) 

 

Náklady:  
Každý oddíl uhradí startovné ve výši 2500,- Kč na místě.  

 

Pravidla:  
Kat. 2009: Hraje se dle pravidel ledního hokeje v dané kategorii (ročník 2009 – minihokej)  

3 na 3. Každý tým bude nastupovat do zápasu s minimálně třemi trojicemi. Před zahájením 

turnaje vedoucí družstev předloží soupisky dle registračních průkazů (mužstva mají povinnost 

před utkáním předložit na vyzvání registrační průkazy. Mužstva budou mít k dispozici 2 sady 

dresů a nastupují k zápasům dle rozpisu turnaje. Střídání jednotlivých formací je dle platných 

regulí ČSLH pro danou kategorii. Všichni hráči musí nastupovat s rozlišovacími páskami, 

KTERÉ NENÍ MOŽNO LIBOVOLNĚ BĚHEM JEDNÉ TŘETINY MĚNIT. O přestávce je 

možná změna. Časoměřiči nebudou zapisovat střelce gólů. Během trestného střílení se čas 

nezastavuje. Hraje se černými puky. Střídání na písknutí rozhodčího. 

 

 

 



 

 

Herní plán:  
Turnaj se bude hrát systémem každý s každým. Každý tým odehraje pět utkání. 

Hrací doba: 2 x 15 min (hrubého času – 3min. přestávka). Každá „třetina“ se počítá jako 

samostatný zápas. Za vítězství jsou dva body. Za remízu jeden body. 

 

Systém turnaje: O celkovém pořadí rozhoduje: 

1. Celkový počet bodů. 

2. Počet vstřelených branek. 

3. Počet obdržených branek. 

4. Vzájemný zápas. 

5. Los 

 

 

Časový harmonogram: 8:00-14:15 DLE ROZLOSOVÁNÍ. 

 

ČAS 
ZÁPASU HŘIŠTĚ 1 BARVA DRESŮ HŘÍŠTĚ 2 BARVA DRESŮ 

8:00 - 8:35 
Dynamo Par. - 
Třebechovice 

bílá - modro/bílá MHK- Slavia Praha černé  - bílé 

8:40 - 9:15 Třebechovice  -  Šumperk červené - žlutá Děčín - Slavia Praha modro/červ.- bílé 

9:20-9:55 Šumperk - MHK žlutá - černá Dynamo - Děčín 
červené - 
modro/červ. 

9:55-10:10 úprava ledu   úprava ledu   

10:10-10:45 Třebechovice - MHK červené - černá 
Slavia Praha - 
Dynamo Par. 

bílé - červené  

10:50-11:25 Šumperk - Slavia Praha žlutá - bílé Děčín - MHK modro/červ.- černá 

11:30-12:05 Šumperk - Dynamo  žlutá - červené  Děčín - Třebechovice 
modro/červ.- 
červené 

12:05-12:20 úprava ledu   úprava ledu   

12:25-13:00 Třebechovice - Slavia Praha červené  - bílé MHK - Dynamo černá - červené  

13:05-13:35 Šumperk - Děčín 
žlutá - 
modro/červ. 

    

13:40-14:00 VYHLÁŠENÍ   úprava ledu   

 

Fotografie: Turnaje se zúčastní SUPERTURNAJE.CZ – které zajistí fotografie vašich dětí 

přímo z akce. 

 

Ceny: Všechny týmy obdrží poháry, medaile, upomínkové předměty, občerstvení.  

 

Občerstvení po celou dobu turnaje je v bufetu zimního stadionu. 

 

Obědy: Pořadatel nezajišťuje. Doporučené restaurace v těsné blízkosti ZS jsou: Pizzeria U 

Kocoura (491 617915), Restaurace Černý kůň (495592427). 

 

 


