
SOBOTA 30.11.2019 | POVRLY
HOKEJOVÝ TURNAJ POD ŠIRÝM NEBEM

Adresa: Zimní stadion Povrly, U Stadionu 33/3, 403 32 Povrly u Úst nad Labem

Čas konání: 11.00 – 15.00 hod.

Turnaj probíhá za každého počasí.

Kontakt na pořadatele: Tomáš Herout, tel. 725 345 365 a Josef Slanec, tel. 774 343 665

Startovné: 5.000,- Kč/tým (záloha ve výši 3.000,- Kč splatná do 15.11.2019 na číslo účtu: /2010 Fio 
banka, do poznámky uvádějte název týmu)

Stravování lze zajistt v bufetu na zimním stadionu. Bude řešeno individuálně dle zájmu 
jednotlivých mužstev.

PROPOZICE TURNAJE
1. Věková kategorie: hráči ročníku narození 2011 a mladší (dívky ročník 2010 a mladší)

2. Systém turnaje:
- hraje se minihokej 3 na 3, družstva 9+1
- hraje se 2x15 minut hrubého času každý s každým
- turnaje se zúčastní 5 družstev
- výhra 2 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů
- hodnocení turnaje: a) počet bodů, b) vzájemný zápas, c) brankový poměr
- v případě minitabulky rozhoduje poměr vstřelených a obdržených branek v této minitabulce



3. Dresy
- každé mužstvo musí mít dvě sady dresů rozlišné barvy, mužstvo uvedené jako domácí hraje
ve světlých dresech

4. Technická ustanovení
- úprava ledové plochy se provádí po každém druhém zápase
- pořadatel zajist zdravotní službu a skupinu rozhodčích

5. Slavnostní ukončení turnaje
- slavnostní ukončení turnaje proběhne ihned po skončení All Star Game po posledním utkání
- mužstva umístěna na 1. – 3. místě obdrží poháry a medaile
- všichni hráči obdrží pamětní puk WINTER CLASSIC
- všichni účastníci turnaje musí během celého turnaje dodržovat zásady sportovní etky

ÚČASTNÍCI TURNAJE
1) HC SLAVIA PRAHA (červený tým)
2) HC SLOVAN LOUNY
3) HC SLAVIA PRAHA (bílý tým)
4) HC VERVA LITVÍNOV
5) RYTÍŘI KLADNO

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
SOBOTA 30.11.2019
11:00 
Slavia červená – Louny
Slavia bílá – Litvínov
11:35 
Slavia červená – Slavia bílá
Litvínov – Kladno
úprava ledu
12:25 
Slavia červená – Litvínov
Louny - Kladno
13:00
Slavia bílá - Kladno
Louny – Litvínov
úprava ledu
13:50 
Slavia červená - Kladno
Louny – Slavia bílá
14:25
All Star Game – soutěž v rychlost bruslení a nájezdy na brankáře (každý tým nominuje 1x hráče na 
rychlostní soutěž a 1x na nájezd)
14:40 
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ TURNAJE


