
                                                   

HC ENERGIE KARLOVY VARY
pořádá

VELIKONOČNÍ TURNAJ 4.tříd
(ročník 2007 a mladší)

Hlavní partner turnaje je:



Přihlášené týmy:



Místo konání:   KV ARENA – tréninková hala
  Západní ulice 1812/73
  Karlovy Vary 360 01

Datum konání:   Neděle  16.4.2017  od 9,00 do 18,30 hod.

Pořádající:   HC Energie Karlovy Vary

Kontaktní telefony: Pavel Stezka   775 296 252
            pavelstezka@seznam.cz

Lékařská služba:    Zajistí pořadatel turnaje.

Rozhodčí:               Deleguje pořadatel turnaje, 2 rozhodčí na zápas.

Přihlášky:               Závazně potvrdit pořadateli turnaje nejpozději do 6.3.2017.

Stravování:             Občerstvení do šaten (ovoce, nápoje) v ceně startovného.
Možnost zajistit oběd Kč 140,- /hráč v pizzerii přímo na zimním stadionu (polévka, 
hlavní jídlo, nápoj).
Potřeba nahlásit počet osob (hráči, trenéři a vedoucí) – v případě zájmu kontaktujte 
vedoucího týmu (p.Stezka) – nejpozději do 2.4.2017 !!

Pro rodiče :
• pizzerie přímo v hale je otevřena po celou dobu turnaje
• obchodní centrum Varyáda cca 150m (několik restaurací)

Startovné:               Kč 3.500,- Kč 
Zaplatí každý zúčastněný tým při příjezdu na turnaj vedoucímu týmu HC Energie – 
Pavel Stezka.

Časový přehled:      Dle rozpisu. Po uzávěrce přihlášených týmů – pošleme 
dodatečně. Zakončení se společným nástupem všech mužstev bude ihned po 
ukončení posledního utkání.

Hrací doba:            Všechna utkání se hrají 2 x 15 minut hrubého času. 
                               Faul - vyloučení 1 minuta.

Úprava ledové plochy: Bude prováděna pravidelně po dvou odehraných utkáních. 

Hrací systém:         5 týmů, bude hrát každý s každým. 
                               Rozbruslení bez puku.

Určení pořadí:       Pořadí určí počet bodů. Za vítězství se započítávají tři body, za 
remízu se každému družstvu započítává jeden bod. V případě rovnosti bodů u dvou 



nebo více mužstev rozhodují o pořadí nejdříve výsledky vzájemných utkání. Jako 
další kritérium je lepší brankový rozdíl všech utkání a poté více vstřelených branek, 
méně obdržených branek, los.

Pravidla:    Dle pravidel ledního hokeje 4.tř. ČSLH, max. počet hráčů 15+2.

Ceny:              Všechna mužstva obdrží medaile a diplom, věcné dárky, poháry pro 
první tři mužstva. 
Dále budou vyhodnoceni nejlepší brankář, nejužitečnější hráč, nejlepší obránce, 
nejlepší střelec a hráč utkání z každého týmu (vybírá trenér z protějšího týmu) .

Změny:            Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo provedení změn v obsazení nebo 
časovém rozvrhu turnaje podle okolností. V případě časových změn budou tyto 
skutečnosti projednány s vedoucími jednotlivých týmů.

Upozornění:    Vedoucí družstev jsou osobně odpovědni za dodržování pořádku v 
přidělených kabinách a v prostorech zimního stadionu.

                                     S přátelským pozdravem tým HC Energie Karlovy Vary

Na turnaji bude pracovat sportovní fotograf, jehož fotografie si budete moci nechat 
vytisknout přímo na místě nebo je zakoupit v elektronické podobě. Bude 
dokumentován celý turnaj včetně závěrečného ceremoniálu.



Časový harmonogram turnaje:

 9:00 –  9:40 HC Energie Karlovy Vary – HC Slavoj Zbraslav

 9:50 – 10:30 HC Slavoj Zbraslav – HC Sparta Praha

ÚPRAVA LEDU

10:50 – 11:30 HC Motor České Budějovice – HC Kohouti Tábor

11:40 – 12:20 HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha

ÚPRAVA LEDU

12:40 – 13:20 HC Slavoj Zbraslav – HC Kohouti Tábor 

13:30 – 14:10 HC Energie Karlovy Vary – HC Motor České Budějovice

ÚPRAVA LEDU

14:30 – 15:10 HC Sparta Praha – HC Kohouti Tábor

15:20 – 16:00 HC Motor České Budějovice – HC Slavoj Zbraslav

ÚPRAVA LEDU

16:20 – 17:00 HC Energie Karlovy Vary – HC  Kohouti Tábor 

17:10 – 17:50 HC Motor České Budějovice – HC Sparta Praha 

VYHLÁŠENÍ
(ihned po skončení posledního zápasu)

Obědy:
HC Energie Karlovy Vary     

HC Sparta Praha                 12:40

HC Slavoj Zbraslav               14:00

HC Motor České Budějovice  12:00  

HC Kohouti Tábor         13:30


