HC HVĚZDA PRAHA
Turnaj 1.tříd (ročník 2011)
Termín: 29.4.2018, 9:00 - 16:00
Místo: Zimní stadion HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1, 160 05 Praha 6
Věkový limit hráčů: chlapci 2011 a mladší, dívky 2010 a mladší
Pořadatel: HC Hvězda Praha
Kontakt: Jan Tuček, 734 571 107, hchvezda.2011@gmail.com

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
HC HVĚZDA PRAHA, HK KRALUPY NAD VLTAVOU, HC BULDOCI NERATOVICE,
HC SLOVAN LOUNY, HC SPARTA PRAHA, HK HRADEC KRÁLOVÉ

PRAVIDLA TURNAJE:
Hrací doba: 3x 12 minut hrubého času (přestávky 2 minuty)
Maximální počet hráčů v týmu: 14 (z důvodu medailí)
Dresy: Každý tým bude mít 2 sady dresů a pásky pro rozlišení jednotlivých řad
Počet hráčů na ledě: každý tým 4 hráči v poli plus brankář
Střídání: řízené střídání po 1 minutě hrubého času
Řízení utkání: každé utkání řídí jeden rozhodčí, kterého zajistí pořadatel. Za faul
je nařízeno trestné střílené, které provádí faulovaný hráč. Rozhodčí se budou
snažit pískat jen úmyslné fauly a faul přímo ovlivňující možnost vstřelení
branky. Cílem je, aby se zbytečně nenarušovalo pravidelné střídání řad a zápasy
nerozhodovaly nájezdy, ale góly ze hry. Při získání puku po neúmyslném faulu
bude faulujícímu týmu puk odebrán. Hra tělem není dovolená.
Startovné za celý tým: 2 700 Kč, platí se v den turnaje v hotovosti nebo na
bankovní účet EQUA BANK 1023442869 / 6100 (do poznámky příjemce uveďte
jméno klubu, platba musí být v den turnaje připsána na účtu).

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE:
Každý s každým jedno utkání
Bodový systém: v každém utkání se rozděluje až 10 bodů - výhra 3 body, remíza
1 bod, prohra 0 bodů, vítězství v každé třetině 2 body, remíza v každé třetině 1
bod, prohra v každé třetině 0 bodů, poslední gól v zápase 1 bod (v případě
remízy se neprodlužuje ani nejsou samostatné nájezdy).
Kritéria určující pořadí: 1. počet bodů, 2. počet vítězných zápasů, 3. počet
vyhraných třetin, 4. rozdíl vstřelených a inkasovaných branek, 5.počet
vstřelených branek, 6. výsledek vzájemného utkání, 7. los

ROZPIS UTKÁNÍ:
od
9:20
10:05
10:45
11:00
11:45
12:30
13:10
13:25
14:10
14:55
15:35

do
10:00
10:45
11:00
11:40
12:25
13:10
13:25
14:05
14:50
15:35
16:00

Hřiště A
Hvězda Praha - HK Kralupy
Slovan Louny - Hvězda Praha
Úprava ledu
HK Kralupy - Buldoci Neratovice
Buldoci Neratovice - Hvězda Praha
Hvězda Praha - HK Hradec Králové
Úprava ledu
Buldoci Neratovice - Slovan Louny
Hvězda Praha - Sparta Praha
Příprava vyhlášení
Vyhlášení / focení

Hřiště B
Buldoci Neratovice - Sparta Praha
Sparta Praha - HK Hradec Králové
Úprava ledu
HK Hradec Králové - Slovan Louny
Sparta Praha - HK Kralupy
Slovan Louny - Sparta Praha
Úprava ledu
HK Kralupy - HK Hradec Králové
HK Hradec Králové - Buldoci Neratovice
HK Kralupy - Slovan Louny
Focení

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
Každý tým bude mít svou vlastní šatnu
Rodiče dětí (nebo jejich zákonní zástupci, případně vedoucí týmu) zodpovídají
za to, že jejich děti jsou v den turnaje zdravotně způsobilé k účasti na turnaji.
To znamená, že u nich nejsou před, ani během turnaje, známy žádné zdravotní
indispozice, komplikace, omezení apod., které by se neslučovaly s
absolvováním sportovní činnosti a účasti v kolektivu.
Během turnaje bude pro případ potřeby k dispozici zdravotník, kterého zajistí
pořadatel.
Na turnaj není sjednáno žádné speciální pojištění (zdravotní ani majetkové).
Každý hráč startuje na své vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za případné
majetkové ztráty v prostorách zimního stadionu. Proto doporučujeme, abyste
v šatnách nenechávali své peněženky a další cennosti.
Za pohyb dětí, jejich chování a počínání si v prostorách zimního stadionu
odpovídají trenéři a vedoucí týmu, případně rodiče.
Stravování není pořadatelem organizované, ale v prostorách zimního stadionu
je bufet i restaurace.

JAK SE CHOVAT NA TRIBUNĚ:

Buďte v klidu, hokej je jenom hra
Povzbuzujte a podporujte své dítě a svůj tým
Užívejte si zápas svých dětí a svého týmu
Oceňujte dobré akce, tleskejte
Nekoučujte své děti a nekřičte na ně
Nezapomínejte, že trenéři a rozhodčí jsou jenom lidi
Nekřičte na trenéry a rozhodčí, jste vzorem pro své děti
Respektujte soupeře a pravidla hry

TĚŠÍME SE NA VÁS !

