PROPOZICE
turnaje v ledním hokeji

Místo turnaje:

ROCKNET ARÉNA CHOMUTOV

Termín:

28. – 29.12.2018

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PIRÁTI CHOMUTOV „WHITE“
PIRÁTI CHOMUTOV „BLUE“
ORLÍCI UNIČOV
EC BAD NAUHEIM (Německo)
LVI ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRO HOCKEY (výběr hokejové školy)
HC SOKOLOV
HT SLOVÁCKO (výběr)

Kontaktní osoba: Jaroslav Procházka – vedoucí mužstva PIRÁTI CHOMUTOV 2008
e-mail: jaroslav.prochazka@igalileo.cz, tel: 777 014 940

1. SYSTÉM TURNAJE, HRACÍ DOBA, TRESTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v turnaji můžou nastoupit pouze hráči ročníku 2008 a mladší
minimální počet hráčů v týmu 13 + 1, maximální počet hráčů
v týmu 15 + 2
8 týmů rozdělených do dvou skupin
základní část turnaje se hraje ve dvou skupinách po čtyřech týmech. Ve skupině hrají
týmy každý s každým.
hrací doba ve skupinách: 2 x 20 minut čistého času, bodování každá polovina utkání
zvlášť, po skončení utkání 5x nájezd z každého týmu.
pokud bude v průběhu zápasu rozdíl skóre vyšší o 6 a více gólů, nezastavuje se čas.
čtvrtfinále play-off dle konečného umístění ve skupinách:
1A – 4B, 2A – 3B, 3A – 2B, 4A – 1B
vítězové ČF: pavouk 1. – 4. místo ve finálové skupině kategorie AAA
prohra ČF: pavouk 1. – 4. místo ve finálové skupině kategorie AA
hrací doba utkání play-off: 2 x 20 minut čistého času, v případě nerozhodného
výsledku 3x nájezd z každého týmu, poté po 1x až do rozhodnutí.
úprava ledu po každém utkání
každý tým odehraje 6 utkání
pokud to „dovolí čas“, individuální soutěže: rychlost bruslení, přesnost střelby, slalom
s pukem, rychlost střely
hraje se podle pravidel ČSLH platných pro kategorii U11 včetně trestů.

2. HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH SKUPIN TURNAJE
Bodování:
•
•
•
•
•
•
•

výhra v 1.polovině utkání: 2 body
výhra v 2.polovině utkání: 2 body
remíza v 1.polovině utkání: 1 bod
remíza v 2.polovině utkání: 1 bod
vítěz nájezdů 1 bod
remíza nájezdy 0,5 bodu
prohra: 0 bodů

Celkové umístění ve skupinách:
1.
2.
3.
4.
5.

počet bodů
vzájemná utkání
brankový rozdíl
větší počet vstřelených branek
los

3. OSOBA POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM TURNAJE
•
•
•

Jaroslav Procházka – vedoucí mužstva Piráti Chomutov 2008
tel: + 420 777 014 940
e-mail: jaroslav.prochazka@igalileo.cz

4. ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
•

zajišťuje pořadatel

5. NÁMITKY
•

veškeré námitky je nutno podat písemně do 15 minut po skončení utkání vedení
turnaje spolu s vkladem 1000,- Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

6. ROZHODČÍ
•

rozhodčí zajišťuje pořadatel

7. DRESY
•
•
•
•

každý tým musí mít 2 sady dresů rozdílných barev.
domácí tým nastupuje do utkání ve světlých dresech na pravou stranu střídaček
z pohledu ze střídačky
Tým Piráti Chomutov „WHITE“ bude nastupovat ve všech utkání ve světlých dresech
Tým Piráti Chomutov „BLUE“ bude nastupovat ve všech utkání v tmavých dresech

8. IDENTIFIKACE HRÁČŮ
•
•

soupiska týmu s čísly dresů a jmény hráčů odeslaná týden před turnajem na:
jaroslav.prochazka@igalileo.cz
na vyžádání mohou být zkontrolovány registrační karty či jiný průkaz s datem
narození.

9. STARTOVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
•
•

Startovné je 6000,- Kč za tým, nutno uhradit na účet: 976166002/5500
var.symbol: 28122018 do 20.11.2018

10. CENY
•
•

Všechny týmy obdrží pohár a diplom podle umístění v turnaji.
Medaile obdrží všichni hráči.

Individuální ceny:
•
•
•
•
•
•

Nejlepší hráč turnaje (soška a další věcné ceny)
Nejlepší útočník turnaje (soška a další věcné ceny)
Nejlepší brankář turnaje (soška a další věcné ceny)
Nejlepší obránce turnaje (soška a další věcné ceny)
Nejužitečnější hráč z každého týmu (soška a další věcné ceny)
Po každém utkání bude vybrán nejlepší hráč z obou týmů (puk a další věcné ceny)

11. STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
•
•
•
•

všechny týmy obdrží do šaten pitný režim, ovoce, drobné občerstvení pro hráče.
Ovoce bude formou mísy ovocných špízů vždy po zápase jednotlivých týmů.
v průběhu turnaje bude k dispozici pro vedení týmů (max. 4 osoby/tým) VIP pro
občerstvení
ubytování si zajišťuje každý tým individuálně, v případě zájmu nabídku ubytování
zašleme vedoucímu týmů spolu s kontakty.
obědy jsou zajištěny v blízkosti ZS, platí si každý tým sám, cena obědu po dohodě
s provozním Hotelu Aréna snížena na 130,- Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj). Rozpis
obědů bude k dispozici v kabinách.

12. ZMĚNY
•
•
•

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo provedení změn v obsazení nebo časovém
rozvrhu turnaje podle okolností.
V případě časové tísně se sníží počet nájezdů po utkáních v základní části.
V případě časových, nebo jiných změn budou tyto skutečnosti projednány s
vedoucími jednotlivých týmů.

13. DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
•
•
•
•

Slalom s pukem
Rychlost bruslení
Přesnost střely
Rychlost střely

14. SCHŮZKA TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH MUŽSTEV
•

Schůzka proběhne v pátek 28.12.2018 od 7:30hod ve VIP prostoru ROCKNET ARÉNY.

