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PROPOZICE TURNAJE 
 

 

Pořadatel :               HC Berani Zlín 

 

Místo konání :  PSG Aréna Zlín 

 
Termín konání :   21. 12. 2018 

 

Hrací systém:             Každé mužstvo odehraje na turnaji tři utkání a jednu hru v Laser Game Aréně 

na ZS PSG, startují hráči ročníku 2010, v utkání mohou nastoupit tři hráči 

ročníku 2009 s datem narození od 1. 9. do 31. 12. 2009 na základě platných 

registračních průkazů a předložené soupisky, Každé mužstvo nastupuje se 

dvěma mužstvy A a B, nejmenší počet hráčů v týmu je 8 + 1 (16 + 2).  

 

Hrací plocha: 

 
                                     

Výsledky a umístění: Při utkáních je zakázáno používat jakékoli ukazatele skóre v průběhu turnaje,  

zápis o utkání a výsledek se neuvádí, řídícímu klubu je zakázáno vést 

(zpracovávat a zveřejňovat) jakékoli výsledky, tabulky a statistiky ze soutěže 

pro kategorii čtvrté a třetí třídy. 

 

Hrací doba:                3x 15 minut hrubého času s tříminutovými přestávkami mezi třetinami a  

tříminutovým rozbruslením před každým utkáním, úprava ledové plochy se 

provádí po skončení utkání. 
 
Letmé střídání:           Interval střídání po 60-ti sekundách provádí časomíra (houkačkou, odlišným 

zapískáním nebo slovním povelem). Hráči, kteří byli ve hře, se nesmí již 

s viditelným úmyslem dotknout puku a směřují neprodleně na střídačku. Ve 

stejný okamžik (na stejný povel) naskakují do hry hráči ze střídačky a plynule 

pokračují v přerušené hře. Střídání se musí provádět zásadně směrem ke své 

střídačce. 
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Přerušení hry:           Vhazování buly se provádí pouze při zahájení utkání/třetiny. Pokud je puk  

                                    v držení brankáře nebo po vstřelené brance, hráči soupeře mají za povinnost 
(na povel rozhodčího) odstoupit do takové vzdálenosti, aby brankář mohl v 

klidu puk rozehrát svým spoluhráčům. 

 

Trestné střílení:         Po odehraném utkání pojede pět vybraných hráčů z každého týmu trestné 

střílení ze středu hřiště. 

 

Rozhodčí:                  Utkání na polovině řídí jeden rozhodčí. Rozhodčí má k dispozici 1-2 náhradní 

kotouče, které využije např. při vyhození mimo hřiště z důvodu minimalizace 

prostojů. Rozhodčí pískáním přeruší hru pouze při vstřelení branky a pro 

rozehrání akce brankářem (odstoupení hráčů). Za přestupky rozhodčí 

napomene hráče slovně bez přerušení. 

 
Odměny:                    Po skončení turnaje obdrží všechna zúčastněná mužstva pohár a každý hráč 

medaili. 

 

Laser Game:  Každý tým má zajištěn vstup a hru v Laser Game na PSG Aréně dle rozpisu. 

 

Námitky:                     Každé mužstvo může podat námitku k průběhu vlastního zápasu, námitku je 

třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení zápasu písemně STK turnaje  

                                    vkladem 1000,- Kč, v případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch 

pořadatele turnaje. 

 

Účastníci turnaje: HC Berani Zlín, HC Dynamo Pardubice, Kometa Brno, Oceláři Třinec, 

Dukla Trenčín.      

     
Startovné:                   3.500,-Kč na každé mužstvo, platba proti dokladu při příjezdu na turnaj. 
 
Dresy:                         Týmy jsou povinné mít 2 sady barevně odlišných dresů, mužstvo uvedené jako 

domácí hraje ve světlých dresech. 

 

Lékařská služba:        Zabezpečí pořadatel. 
 
Stravování:                Na základě závazných objednávek zajistí pořadatel, obědy v restauraci 

Novesta, cena 110,-Kč/osoba/jídlo, na PSG Aréně je po celou dobu turnaje 

k dispozici bufet, dle rozpisu utkání Vás žádáme v předstihu nahlásit 

požadovaný čas stravování včetně celkového počtu jídel. 

 
Pokyny:                       Každé mužstvo je povinno se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a 

pokyny pořadatelů, pořadatelé si vyhrazují právo oprav a změn těchto 

propozic pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh 

turnaje, všichni účastníci turnaje budou mít s sebou průkazku zdravotní 

pojišťovny. 
 

Kontakt:                     Bc. Radek Pšurný, trenér HC Berani Zlín,  

tel. +420 775 614 792, e-mail: psurny@hokej.zlin.cz, 

 



 

 

ROZLOSOVÁNÍ
 

 

08:00      - ZLÍN    

09:10      - KOMETA

10:20      - TREN ÍN

11:30      - ZLÍN

12:40      -           TŘINEC

13:50      - KOMETA

15:00      -  ZLÍN

16:10      -  ZLÍN

 
 

LASER GAME

09:10      - TREN ÍN

10:20      - TŘINEC

11:30      - PARDUBICE

12:40      - KOMETA

 

Hra trvá dvacet minut, maximální po et hráčů v

Prosíme o dodržování časového harmonogramu.
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ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE

ZLÍN      -  TRENČÍN 

KOMETA  -  TŘINEC 

TRENČÍN                 -             PARDUBICE

ZLÍN                         -             KOMETA  

ŘINEC             -             PARDUBICE

KOMETA                  -             TRENČÍN           

ZLÍN                         -             TŘINEC 

ZLÍN                         -             PARDUBICE

LASER GAME 
 

TRENČÍN 

ŘINEC 

PARDUBICE 

KOMETA 

trvá dvacet minut, maximální počet hráčů v jedné hře je dvanáct, každý

o dodržování asového harmonogramu. 

 

TURNAJE 

 

CE 

 

PARDUBICE  

                  

PARDUBICE 

aždý hráč hraje jednou. 


