
  

 

 

PRAVIDLA NA HOKEJOVÝ TURNAJ  CHODOVAR CUP  2013 
 

1. HRACÍ DOBA:     1 x 30 min. hrubého času, o 5-8 místo 20 min. hrubého času, finále      

                                   20. minut čistého času, pořadatel si vyhrazuje právo na ukončení    

                                   zápasu, nebo technický gól v případě úmyslného zdržování hry a       

                                   neuposlechnutí pokynů k plynulosti hry! 

 

2. HRACÍ SYSTÉM:- vítězství 2 body, remíza 1 bod  

                                  - dvě skupiny po čtyřech týmech                                                                                                                                

                                  - první a druzí ze skupin=semifinále 

                                  - třetí, čtvrtí mezi sebou o umístění (utkání ze skupin se započítávají   

                                    do konečného pořadí o umístění 

                                  - o 3 místo: poražení semifinalisté 

                                  - finále: vítězní semifinalisté  

                                  - při shodném počtu bodů o postupujícím rozhoduje skóre, vzájemný              

                                    zápas, los 

                                  - startovné 7 600 Kč 

 

3. PRAVIDLA TURNAJE: Každý tým musí být nastoupen 5. minut před zápasem   

                                             v prostorách mezi střídačkami (chodba u šaten) 

                                             po odehraném utkání hráči ihned opouští hrací plochu  

                                             hráči vstupují na led, až je ukončena úprava ledu a zavřou se vrata    

                                             pokud tým nebude nastoupen, utkání začíná běžet a po 5                 

                                            minutách je utkání kontumováno ve prospěch nastoupeného týmu! 

                                           -zákaz dohrávání hráčů, minimální osobní souboje  

 

4. VYLOUČENÍ A TRESTY: Běžný faul, porušení pravidel 

                                                 (hákování, podražení, zdržování hry atd.) 2 minuty hrubého              

                                                  času     

                                                  Hrubý faul, vysoká hůl v oblasti hlavy, útok na hlavu:5 minut  

                                                  hrub.času+dokonce utkání a následující zápas stop  

     Napadení rozhodčího, bitka: 5. minut + dokonce utkání a  

                                                  následuje vyloučení hráče z turnaje!  

 

5. PŘÍSNÝ ZÁKAZ NOŠENÍ SKLA V OBLASTI STŘÍDAČEK A LEDOVÉ PLOCHY! 

6. PŘÍSNÝ ZÁKAZ POHYBOVAT SE NA STŘÍDAČKÁCH (LEDOVÉ PLOŠE)     

    V OBUVY 

   -NA STŘÍDAČCE MAX 3. OSOBY (TRENÉŘI, ZDRAVOTNÍK atd.) 

7. HRÁČI V PODNAPILÉM STAVU ZÁKAZ VSTUPU NA STŘÍDAČKY A LEDOVOU  

    PLOCHU! 

8. UDRŽOVAT POŘÁDEK V ŠATNÁCH A PROSTORÁCH ZIMNÍHO STADIONU- 

    KAŽDÝ TÝM ZODPOVÍDÁ ZA POŘÁDEK A NEPORUŠENÍ VYBAVENÍ ŠATEN A  

    PROSTOR ZIMNÍHO STADIONU! 

9. MAXIMÁLNÍ POČET REGISTROVANÝCH HRÁČŮ JE 2 + BRANKÁŘ, HRÁČI 2.       

    LIGY A VÝŠE NEJSOU POVOLENI! 

10. KAŽDÝ HRÁČ HRAJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! 

 


