
 

 

 

 

 

 

 

Putovní pohár Prahy 6 

 
Turnaj v ledním hokeji 

   
Turnaj 4. tříd 

(ročník 2008 a mladší) 

 
 
 

HC Hvězda Praha 

 

24.– 25.března 2018 

 

 

                     

. 



Místo konání:  Zimní Stadión HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1, Praha 6 

 

Datum konání:            Sobota  24.3.2018    8:00 – 21:15      

    Neděle  25.3.2018    8:00 – 16:45 

                            

Pořádající:  HC Hvězda Praha  

 

Kontaktní telefony:   Ing. Michael Grim, +420 777 229 628, grimmi@seznam.cz 

  Ing. Petr Solnička, +420 603 451 751, solnicka@apris.cz 

 

Lékařská služba:  Zajistí pořadatel turnaje. 

 

Rozhodčí:  Deleguje pořadatel turnaje. 2 rozhodčí na utkání. 

Přihlášky:             Závazně potvrdit pořadateli turnaje nejpozději do 30.10.2017 

Stravování:  Není zahrnuto v ceně startovného (cena 120,- polévka, hlavní jídlo, 

pití). Bude zajištěno v restauraci na zimním stadionu. 

Potřeba nahlásit přesný počet osob (hráči, trenéři a vedoucí). 

Startovné:   5 000,- Kč do 1.3.2018 na účet číslo 161492309/0800. V ceně je  

                                           zahrnuto občerstvení pro hráče do šatny a VIP pro trenéry a vedoucí  

                                           mužstev. 

Podmínka účasti:  Zaplatit startovné v určené výši před startem v turnaji. Vedoucí 

každého mužstva předloží ještě před startem v turnaji pořadateli 

turnaje soupisku mužstva k turnaji se jmény a čísly hráčů. 

Časový přehled:  Dle rozpisu. Po uzávěrce přihlášených týmů.  Zakončení se 

společným nástupem všech mužstev bude ihned po ukončení 

posledního utkání. 

Hrací doba: Všechna utkání se hrají 2 x 15 čistého času. Vyloučení 1 minuta. 

 

Úprava ledové plochy: Bude prováděna pravidelně po dvou odehraných utkáních.  

 

Hrací systém: 8 týmů, 2 skupiny po 4. Ve skupině bude hrát každý s každým. První 

dvě mužstva z každé skupiny hrají semifinále, dále finále a utkání o 

třetí a čtvrté místo. Mužstva na třetím a čtvrtém místě hrají křížem a 

následně hrají o umístění.  

 

Určení pořadí: Ve skupině určuje pořadí počet získaných bodů ze všech utkání. 

                                          Za vítězství se započítávají 3 body, za nerozhodný výsledek se 

každému družstvu započítává jeden bod. V případě rovnosti bodů u 

dvou a více mužstev rozhodují o pořadí nejdříve výsledky 

vzájemných utkání. Jako další kritérium je lepší brankový rozdíl všech 

utkání a poté více vstřelených branek, méně obdržených branek, los. 

 



Pravidla:                            Dle pravidel ledního hokeje 4.tř. ČSLH, (min. počet hráčů 10 + 1, 

max. počet 18 + 2) 

 

Ceny: Vítěz převezme Putovní pohár Prahy 6. Všechna mužstva obdrží 

dort, medaile, poháry a diplomy dle umístění a další ceny. 

Dále budou vyhodnoceni nejlepší brankář, nejužitečnější hráč, 

nejlepší obránce, nejlepší střelec turnaje a vždy jeden hráč z utkání, a 

to z každého týmu. 

Změny:  Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo provedení změn v obsazení 

nebo časovém rozvrhu turnaje podle okolností. V případě časových 

změn budou tyto skutečnosti projednány s vedoucími jednotlivých 

týmů. 

Upozornění:  Vedoucí družstev jsou osobně odpovědni za dodržování pořádku v 

přidělených kabinách a v prostorách zimního stadionu. 

Ubytování: Vám po vzájemných individuálních jednáních zajistíme v přilehlých 

hotelech a penzionech - pokud si nezajistíte sami.  
 

Informace: Před zahájením turnaje bude spuštěna webová stránka pro 

zveřejnění všech informací, výsledků, herních časů, fotky atd.. 

 

Připraveno je 7 šaten pro hosty včetně občerstvení pro hráče na každý den, VIP prostor (pro 

trenéry a vedoucí týmů, hosty) včetně občerstvení, prostory pro uskladnění potřebných 

materiálů, cen apod.  Pořadatel zajistil obědy v restauračních prostorách zimního stadiónu.  

Celou dvoudenní akcí bude provázet profesionální moderátor a fotodokumentaci bude 

zajišťovat profesionální fotograf. Na místě si účastníci a hosté mohou zakoupit fotografie 

z utkání, z udělování cen apod.  

Vzhledem k tomuto turnaji jako akci na podporu mládežnického hokeje na Praze 6, budou 

přítomni radní městské části Praha 6 a současně jsme oslovili hokejové osobnosti, zvláště ty, 

pro které je HC Hvězda „alma mater“. Chceme jejich přítomnost využít při zahajovací 

ceremoniálu a při předávání cen hráčům. Na přesném harmonogramu a na přítomnosti 

pozvaných hostů se pracuje. 

Zúčastnění hráči jsou základem tohoto turnaje. Pro všechny ostatní návštěvníky, jako jsou a 

rodinní příslušníci, fanoušci a další, je vstup na turnaj zdarma. 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

 

 

                                         

                                                 



 

 

ROZPIS UTKÁNÍ 
 

                              BUDE  ZASLÁN PO UZÁVĚRCE 

 

 

 

 

 


