
P R O P O Z I C E 

 

 

 

 

    

mezinárodního turnaje v ledním hokeji 

 

   

 

 pro Ženy a dívky 

 

POŘADATEL: 

 

 

 

LHK Jestřábi Prostějov 

 

 

Místo turnaje: Zimní stadion Prostějov 

 

Termín: 15. - 16. 4. 2017 – pro týmy v ČR 

  14. – 16. 4 2017 -  pro zahraniční týmy  



Propozice turnaje           

1.Hrací doba a systém turnaje 

Hrací doba  2 x 20 minut čistého  času  podle pravidel IIHF a ČSLH. 

Hrací systém dle počtu přihlášených týmů . 

Všem týmům garantuje pořadatel minimálně 5 utkání. 

Tresty budou kráceny a to menší trest 1 min, větší trest 2.30min. Za tři 5 

min. tresty bude hráč potrestán pauzou v následujícím utkání. 

Hraje se ihned po skončení zápasu a úpravě ledu.                                                                                

Rozbruslení bez kotoučů cca 3 minuty. 

Všechny týmy jsou povinny sledovat časový průběh turnaje. V případě 

časového posunu navazují utkání hned po sobě. 

 

2.  Hodnocení turnaje 

 1. počet bodů 

 2. vzájemná utkání 

 3. brankový rozdíl 

 4. větší počet vstřelených branek 

 5. los 

 

Bodování:  

vítězství = 3body 

remíza = 1 bod 

porážka = 0 bodů 

   



3. Turnaj řídí 

Filip Ondrýsek – organizátor turnaje  

mob : + 420 603 285 095,  e-mail: lhkondrysek@seznam.cz 

 

4. Zdravotní služba 

zajišťuje pořadatel – Červený kříž Prostějov 

 

5. Námitky 

Veškeré námitky je nutno podat písemně do 15 minut po skončení utkání u 

vedení turnaje, spolu, vkladem 1000,- Kč. V případě uznání protestu bude 

vklad vrácen. 

 

6. Rozhodčí 

Rozhodčí zajišťuje pořadatel 

 

7. Dresy 

Každý tým musí mít 2 sady dresů rozdílných barev. 

 

8. Identifikace hráčů 

Soupiska týmu s čísly dresů, jmény hráček a datumem narození odeslaná 

týden před turnajem na: lhkondrysek@seznam.cz 

 

9. Startovné  

6.500,- Kč za  tým. 

 



 

10. Náležitosti 

Domácí tým nastupuje do utkání ve světlých dresech na levou stranu 

střídaček ze zadního pohledu. Počet hráčů startujících na turnaji je max. 20 

hráčů + 2 brankáři. V případě účasti zahraničního týmu i Národní hymna 

daného státu. Turnaj začne v sobotu cca 8.00 hod., konec v neděli kolem 

17.00 hod. Pro zahraniční týmy začátek již v pátek odpoledne. 

 

11. Ceny 

Týmy na 1. – 3. místě turnaje obdrží medaile a pohár. 

Na turnaji bude vyhlášen nejlepší hráč jednotlivých týmů. 

Všechny týmy s účastí na turnaji zavazují se zúčastnit závěrečného 

ceremoniálu turnaje (v případě dřívějšího odjezdu, jen se svolením vedení 

turnaje). 

 

14. Stravování a ubytování 

Všechny týmy obdrží do šaten vodu a drobné občerstvení pro hráče. 

Pro trenéry a funkcionáře družstva bude připravena V.I.P., s kartou kterou 

dostanete na turnaji při příjezdu. 

Je nutné, aby týmy současně s přihláškou odeslali požadavek na ubytování 

/počet osob, datum, rozpis pokojů, objednávku stravy v průběhu turnaje 

 

15. Partner turnaje : 

Hlavním partnerem turnaje pro ubytování a stravu účastníků turnaje je 

Hotel Tennis Club Prostějov. Ubytování zde nabízíme z důvodů pěší 

dostupnosti cca 5 min od zimního stadionu,vynikajícího zázemí hotelu a 

kvality ubytování a stravy.  



 

Nabídku ostatních partnerů Penzion u Chmelů a Penzion u Koníčka.  

Požadavek na zajištění ubytování a stravy musí být součástí přihlášky na 

turnaj. Všechny týmy akceptují nabídku pořadatelů turnajů na ubytování a 

stravu u výše uvedených partnerů turnaje. 

 

 16. Nabídka  ubytování hotel Tennis Prostějov 

Požadavek na zajištění ubytování a stravy musí být součástí přihlášky na 

turnaj. Všechny týmy akceptují nabídku pořadatelů turnajů na ubytování a 

stravu u výše uvedených partnerů turnaje. 

 

17. Platební podmínky 

Součástí přihlášky na turnaj je potřeba zaslat nevratnou zálohu v částce 

1.000,-  na bankovní účet: 2700812447/2010. Zpráva pro příjemce název 

týmu. Tato částka je nevratná. Doplacení startovného na místě. 

Ubytování a strava: na místě v kanceláři vedení turnaje před nástupem do 

prvního utkání. 

Pro zahraniční platby: 

IBAN: CZ9520100000002700812447 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

ADRESA: Sídliště Eduarda Beneše 8/14, Prostějov 796 03 

 

 

18. INFORMACE 

 http://www.lhkjestrabi.cz/ 

 

http://www.lhkjestrabi.cz/


19. Fotogalerie 

 

 

  


