III. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE MEMORIÁLU TOMÁŠE MEDUNY

MEMORIÁL Tomáše Meduny 2018
kategorie přípravky – ročník 2010, 2011 a mladší

16. 9. 2018 Zimní stadión Chrudim
Termín:
16. 9. 2018 - neděle
Začátek turnaje: v neděli 16. 9. 2018 v 8:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 9. 2018 v cca 17:00
hod

Kategorie:
2 kategorie
-

Hráči narození v letech 2010 (Výjimku mají děvčata, která mohou být ročníku 2009)

-

Hráči narození v letech 2011 a mladší (Výjimku mají děvčata, která mohou být ročníku 2010)

Doložení totožnosti hráčů: platné registrační průkazy, soupiska celku. Soupisku pošlete mailem předem.

Počet účastníků:
5 týmů / kategorie

Pořadatel turnaje:
HC Chrudim o. s.

Podmínky a způsob přihlášení:
Potvrzení účasti pošlete na e- mailovou adresu knava.pavel@gmail.com nejpozději do 2.9.2018

Platba startovného:
Startovné na team činí 2500,- Kč a je nutné jej uhradit do 5. 9. 2018, a to na účet 78-8128420297
/ 0100 variabilní symbol 237 / zpráva pro příjemce uvést název týmu.
Bankovní spojení pro zahraniční účastníky:
číslo účtu u Komerční banky: 78-8128420297/0100
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ5901000000788128420297
Adresa bankovního subjektu:
Komerční banka, a.s.
Široká 83
537 50 Chrudim IV
Česká republika

Ceny:
Všechny teamy obdrží sadu medailí a pohár + drobné upomínkové předměty. Během turnaje
bude v každé kategorii soutěž o nejrychlejšího bruslaře, který získá individuální cenu. Za každý
team budou soutěžit dva hráči, kteří budou vybráni trenérem daného teamu.

Město:
Chrudim – leží v Pardubickém kraji, 12 km jižně od krajského města Pardubice, příjezd po dálnici
D11 od Prahy, poté dálniční sjezd Pardubice, dále směrem Chrudim. Z Moravy po dálnici D1, exit
137 Žďár nad Sázavou, dále směr Chrudim, nebo Olomouc, Mohelnice, Moravská Třebová, Vysoké
Mýto, Chrudim.
Podrobnosti o městu Chrudim najdete na http://www.chrudim.eu

Stravování:
Stravování bude zajištěno v restauraci na zimním stadionu.
Ceny stravování – Oběd – 95,- Kč / dítě, 105,-Kč dospělí (pouze pro realizační team)
Pozn.: Cena stravování není součástí startovného. Každý team nahlásí do 2.9.2018 počet
obědů.Platba za obědy bude ráno při prezenci.

Memoriál Tomáše Meduny
kategorie 2010, 2011 a mladší

PRAVIDLA A HODNOCENÍ
1) Hrací systém turnaje
Hraje se systémem každý s každým. Pro zpestření turnaje bude každý poločas v utkání započítán
do tabulky jako samostatný zápas, tzn. za vítězství v jednotlivém poločase dva body, za remízu
jeden bod, za prohru nula bodů.

2) Hrací doba
Všechna utkání se hrají 2 x 15 minut hrubého času / počítáno v tabulce jako dvě utkání/.

3) Hodnocení utkání a turnaje
Vítězství v každé polovině zápasu 2 body, remíza 1 bod pro každý tým, prohra 0 bodů.
O konečném umístění v turnaji rozhoduje:
1. celkový počet bodů v součtu celého turnaje,
2. celkový rozdíl vstřelených a obdržených gólů v součtu celého turnaje,
3. větší počet vstřelených gólů v součtu celého turnaje,
4. los.

4) Posuzování faulů
Za faul bude nařízeno trestné střílení

5) Počet hráčů
Hraje se 3+1, počet hráčů preferujeme 9+1, minimálně 6+1

6) Dresy
Každý tým bude disponovat dvěmi sadami svých klubových dresů /světlé a tmavé barvy/. Tým
uvedený v utkání jako domácí /první/ nastoupí vždy ve světlých dresech .

7) Rozhodčí
Každé utkání řídí jeden delegovaní rozhodčí dle pravidel ČSLH. Zajišťuje pořadatel.

8) Zdravotní služba, pořadatelská služba
Zajišťuje pořadatel.

9) Úprava ledu
Viz časový rozpis turnaje.

10) Zahájení a ukončení turnaje
Viz časový rozpis turnaje.
Slavnostního zahájení jsou povinni účastnit se všechna mužstva. Ukončení turnaje jsou povinny se v
dresech zúčastnit všechny startující týmy, v případě větších vzdáleností po dohodě s direktoriátem
turnaje.

11) Identifikace hráčů
Platné registrační průkazy, soupiska mužstva. Bude provedena osobní konfrontace všech hráčů
před začátkem turnaje rozhodčími turnaje. Registrační průkazy budou před začátkem turnaje
předány direktoriátu turnaje za účelem případné konfrontace hráčů.

Půjčování hráčů mezi zúčastěnými tými je behěm turnaje ZAKÁZÁNO!!!

Jedná se o turnaj vypsaný pro klubové týmy, nikoli pro
selecty či výběry krajů a podobně. Děkujeme za pochopení!

