ČEZ CUP 2016 Tábor
turnaj v ledním minihokeji pro ročník 2008 a mladší
Pořadatel:

HC Tábor o.s., www.hctabor.com

Datum turnaje:

26.12.2016 od 9:00 do 14:30 hod

Místo konání:

ZS v Táboře, Václava Soumara 2300, Tábor 39003
GPS 49°25'25.576"N, 14°39'5.998"E

Systém turnaje:

Pro 4 mužstva (A + B)

Účastníci turnaje:

HC Kohouti TÁBOR
OLH Spartak SOBĚSLAV
HC Motor Č ESKÉ BUDĚJOVICE
HC Střelci JINDŘICHŮV HRADEC

Organizace turnaje: MOHYLA Roman, tel: 732 940 207, hctabor2008@centrum.cz
ŠŤASTNÝ Marcel, tel: 604 583 269, macastastny@seznam.cz
www.hctabor2008.banda.cz

Základní ustanovení
 Startují hráči ročník 2008 a mladší, dívky nemohou být o rok starší (prosíme
bez výjimek). Maximální počet hráčů 10+2 v týmu A i v týmu B. Převod hráčů
mezi týmy A a B během turnaje není dovolen.
 Hraje se dle platných pravidel minihokeje s 3 hráči + 1 brankářem. Trojice
označeny barevnou páskou na ruce hráče. Střídání hráčů bude letmé na povel
rozhodčího. Při obdržení trestu se jede trestné střílení. Zákaz hraní do těla.
Každý tým odehraje 3 utkání systémem každý s každým.
 Hrací doba: 2 x 20 minut hrubého času, přestávka mezi třetinami 2 minuty.
Každá třetina se bere jako samostatný zápas. Zápas (příslušná třetina) může
skončit nerozhodně (nenásledují nájezdy).
 Bodování: za výhru 3 body, při remíze obě mužstva 1 bod, za prohru 0 bodů
 Pořadí bude určeno:
 Podle celkového počtu bodů
 Při rovnosti bodů určuje pořadí vzájemný zápas
 Pokud nerozhodne vzájemný zápas, pak rozhoduje rozdíl skóre v
minitabulce mezi bodově rovnými soupeři
 Je-li rozdíl skóre v minitabulce stejný, rozhodne větší počet vstřelených
branek
 Jestliže rovnost nadále trvá, rozhodne skóre ze všech utkání
 Nerozhodne-li se, přijde na řadu los
 Po druhém utkání následuje úprava ledové plochy (viz. rozpis turnaje).
Rozhodčí a zdravotní službu zajistí pořadatel turnaje.
 Ceny: Týmy na prvních třech místech dostanou pohár, všechny týmy dostanou
diplomy a medaile, diplomy za dovednostní soutěž v rychlosti střelby.

 Startovné: 3000 Kč/klub (1500 Kč/tým A a 1500 Kč/tým B) uhradí přihlášené
týmy v hotovosti organizátorům před začátkem turnaje.
Se zaplacením startovného požadujeme také od vedoucích týmů předání dvou
čitelných soupisek hráčů týmů A a B s čísly dresů. Tyto seznamy budou použity
k evidenci rychlosti střely hráčů při dovednostních soutěžích a také
pro následné správné vyplnění jmen do diplomů.
 Požadujeme:
 Mít s sebou dvě sady dresů rozdílných barev
 Včasný nástup k utkáním dle rozpisu turnaje
 Udržování pořádku v šatnách a prostorách zimního stadionu, děkujeme
 Občerstvení:
 Pořadatelem bude zajištěno pro každý tým v šatně ovoce, dobrá voda a
pamlsek
 Možnost objednání obědů v restauraci, přímo v prostorch ZS, na vámi daný
čas u provozního restaurace: Antonín Trieb; mobil: 602 118 183
 Protesty: Do 30 min po ukončení utkání je možno podat písemný protest
organizátorům turnaje s kaucí 500 Kč. V případě uznání protestu organizátory
turnaje bude kauce vrácena protestující straně.
 Rozpis dovednostní soutěže v rychlosti střelby:

 HC Kohouti TÁBOR – 10:15 – 10:40
 HC Střelci JINDŘICHŮV HRADEC – 11:30 – 12:00
 HC Motor ČESKÉ BUDĚJOVICE – 12:15 – 12:45
 OLH Spartak SOBĚSLAV – 13:00 – 13:30
Časy lze dle potřeby a vzhledem k možnosti objednání obědů po domluvě s pořadateli turnaje
upravit.

 Slavnostní zakončení turnaje, vyhlášení výsledků: 26.12.2016 bezprostředně
po skončení posledních utkání turnaje (předpoklad od 14:10 do 14:30).
Všechna mužstva nastoupí v dresech.
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