Turnaj „O pohár Jiřího Lály“

PROPOZICE

Hokejový turnaj O pohár Jiřího Lály ročník 2008
a mladší
Termín konání:
Místo konání:
Ředitel turnaje:
Hlavní pořadatel:
Systém turnaje:

Rozpis turnaje:
Věk hráčů:
Soupiska:

Hrací řád:
Hrací doba:
Pořadí v turnaji:

23. 3. 2019 (sobota)
Zimní stadion Soběslav
Pavel Slabý (608 363 384)
David Pánek ( 774 325 729)
4 oddíly – každý s každým
Sobota 23. 3. 2019
- zahájení v 9:00 hodin
- každé mužstvo odehraje 3 zápasy
- ukončení turnaje v 18:00 hodin
uveden na následující straně
Turnaj je určen pro chlapce a děvčata roč. 2008 a mladší
Soupiska mužstva (viz. příloha) musí obsahovat:
název mužstva
seznam hráčů mužstva
datum narození
číslo dresu

-

podpis a jméno trenéra resp. vedoucího mužstva
- hraje se na celé hřiště
2 x 20 minut čistého času. Úprava ledu po každém utkání
za výhru obdrží mužstvo 2 body, při remíze každý tým po 1 bodu,
poražený 0 bodů. Každých 20 minut je samostatný zápas.
O pořadí rozhoduje:
-

Protesty:

Ceny:
Startovné:
Ubytování:
Stravování:

počet bodů ze všech utkání
v případě rovnosti vzájemný zápas (resp. body ze vzájemných zápasů
následně rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
rozdíl skóre ze všech zápasů
vyšší počet vstřelených branek
los

protest musí být podán písemně se zálohou 300,- Kč nejpozději 30 minut
po ukončení utkání k rukám ředitele turnaje. V případě uznání protestu je
záloha vrácena protestující straně.
mužstva na 1. - 3. místě obdrží diplom, pohár, medaile, ceny
mužstvo na 4. místě obdrží diplom, pohár, ceny
3.500,- Kč (na oddíl)
Stravování možno zajistit v nedalekých restauracích – v případě zájmu
nutno nahlásit předem hlavnímu pořadateli turnaje

David Pánek

Pavel Slabý

+420 774 325 729

+420 608 363 384

Mail: dapanek@seznam.cz

Mail:ak-slaby@quick.cz

Turnaj „O pohár Jiřího Lály“

PROPOZICE

Přihlášené týmy:

Rozpis utkání
Sobota 23. 3. 2019
9:00 – 10:30 Spartak Soběslav – HC Tábor
10:30 – 12:00 HC Slavia Praha – HC ČB
12:00 – 13:30 Spartak Soběslav – HC ČB
13:30 – 15:00 HC Slavia Praha – HC Tábor
15:00 – 16:30 Spartak Soběslav – HC Slavia Praha
16:30 – 18:00 HC ČB – HC Tábor

18:00

vyhlášení výsledků turnaje – všechny týmy nastoupí v dresech

