Utkání řídí rozhodčí dle pravidel ledního hokeje s výjimkami zmíněnými zde:
1. Hrací doba: 1-krát 10 minut hrubého času.
2. Rozbruslení: Před každým utkáním proběhne pouze minutové rozbruslení bez kotouče a okamžitě
týmy nastupují k úvodnímu vhazování. Žádáme týmy, aby nastupovali k utkáním včas. Rozhodčí budou
zahajovat utkání přesně dle rozpisu, a je vyloučena možnost posunout začátek utkání z důvodu
opoždění se některého z družstev nebo hráčů.
3. Soupiska: Všichni hráči nastupující k utkání musí být na soupisce týmu při registraci týmu. Změny
v soupisce lze provádět výhradně dle předchozí dohody s pořadatelem.
4. Start: Jeden hráč nesmí nastoupit na turnaji za více než jeden tým.
5. Kategorie:
ZAČÁTEČNÍCI - nikdy neregistrovaní amatérští hráči
POKROČILÍ - hráči, kteří v sezónách 2015 - 2018 nenastoupili k jedinému utkání v jakékoliv soutěži
řízené ČSLH
6. Hra tělem: Hra tělem je povolena velice mírně (ideálně vůbec), v opačném případě hrozí vyloučení
hráče ze zápasu případně celého turnaje.
7. Tresty: V případě vyhodnocení jakéhokoli osobního trestu je nařízeno trestné střílení, které
proběhne bezodkladně (aby nedocházelo ke zdržování hry). Trestné střílené může provést kterýkoli
hráč poškozeného týmu.
8. Inzultace: Pokud hráč inzultuje rozhodčího je vyloučen z turnaje a zápas je zkontumován ve prospěch
neprovinivšího se týmu (branky a nahrávky zaznamenané v tomto utkání se počítají do kanadského
bodování turnaje).
9. Diskvalifikace: V případě porušení pravidla 3, 4 nebo 5 některým z družstev bude provinivší se tým
okamžitě vyloučen z turnaje bez nároku na vrácení startovného.
10. Totožnost: Hráči nastupují v turnaji na základě platných vyplněných soupisek (při registraci) a
platného průkazu totožnosti. Průkaz totožnosti bude žádán také v případě konfrontace daného hráče.
Zároveň může být vyžádán kdykoliv v průběhu turnaje. Pokud v tomto případě odmítne hráč prokázat
svoji totožnost bude se postupovat jako při porušení pravidla 3, 4 nebo 5.

11. Hřiště: Kluziště zimního stadiónu je rozděleno na dvě hřiště, rozmístěním mobilních minimantinelů. Hřiště jsou velikosti útočných/obranných třetin. Střed kluziště je přístupný výhradně pro
pořadatele.
13. Počet hráčů: Maximální počet hráčů na soupisce jsou 4 hráči + 1 brankář, hra probíhá ve formátu
3+1 a jeden hráč střídá.
14. Herní systém: Turnaj proběhne formou každý s každým v dané kategorii. O pořadí v turnaji
rozhoduje:
a) Počet bodů
b) Vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů u více družstev rozhoduje minitabulka
vzájemných zápasů těchto družstev, v této minitabulce rozhodují nejdříve body ze
vzájemných zápasů a poté rozdíl skóre ze vzájemných zápasů)
c) Celkový rozdíl skóre
d) Více vstřelených branek ze všech zápasů
e) Los
15. Body: za vítězství tým obdrží 2 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 bodů.
16. Výzbroj a výstroj: Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji určené pro lední hokej
(dáno pravidly LH).
17. Konfrontace: Konfrontace je možná kdykoli v průběhu utkání, ale pouze jednoho hráče z každého
týmu. Postup při konfrontaci - Kapitán družstva sdělí rozhodčímu nebo některému z pořadatelů
kterého hráče chce konfrontovat, hráč bude podle soupisky zjištěn a okamžitě po utkání v neustálé
přítomnosti některého z pořadatelů bude dle uvedených možností zjištěna jeho totožnost. Dále se
bude postupovat podle pravidel. Po uplynutí času utkání už není možné provádět konfrontaci.
18. Zakázané uvolnění a ofsajdy neexistují.

Žádáme hráče, aby se k rozhodčím chovali co možná nejuctivěji. Vstupem na ledovou plochu hráči
akceptují výhradní právo rozhodčích o vedení a vyhodnocování utkání. Na námitky proti
rozhodování přidělených rozhodčí nebude brán zřetel.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Uschování cenností: Pořadatel turnaje ani provozovatel ZS neručí za cennosti (mobilní telefony,
šperky, kreditní karty, klíče od auta, peníze, jakékoli průkazy, elektronika, PC a další věci značné
hodnoty.) odložené v šatně. Místo pro uložení těchto věcí po dobu zápasu či turnaje je kancelář turnaje
ve VIP prostor stadiónu. Upozorňujeme, že šatny budou společné pro všechny týmy.

2. Ztráta klíčů: Dojde-li ke ztrátě klíčů od šatny či jiným problémům spojeným s bezpečným zajištěním
šatny je vedoucí mužstva takto postiženého povinen okamžitě informovat v prvé řadě pořadatele, který
zajistí nápravu. Jiným postupem znemožňuje postižený pořadateli účelně a bezpečně řešit zabezpečení

osobních věcí (oblečení, obuv, hokejová výzbroj a výstroj či jiné věci vyjma věcí uvedených v ustanovení
1.) odložených v této šatně.

3. Zdravotní služba: Zajištěna po celou dobu turnaje přímo na ZS. Pořadatel se zavazuje zajistit první
pomoc prostřednictvím školeného zdravotníka, popřípadě zavolání rychlé záchranné pomoci. Není v
technických možnostech pořadatele v případě lehčích zranění zabezpečit odvoz do nemocnice (netýká
se těžších zranění, které zabezpečuje pořadateli přivolaná rychlá záchranná pomoc).

4. Hráči nastupují k utkáním na vlastní nebezpečí

5. Pohyb na stadiónu: Pohyb hráčů, členů týmů a návštěvníků turnaje po stadiónu se řídí provozním
řádem Zimního stadiónu města Orlové. Z důvodu bezpečnosti (střelba, odražený kotouč) je
ZAKÁZÁNO vstupovat do prostor střídaček v průběhu zápasu všem, vyjma pořadatelské služby.

5. Kapitán (vedoucí): družstva zodpovídá za to, že údaje uvedené na soupiskách jsou pravdivé.

6. Prezentace: Vedoucí jednotlivých týmů se dostaví do kanceláře vedení turnaje 45 minut prvním
utkáním svého týmu, kde převezme propozice a potvrdí soupisku hráčů. Pořadatel má právo
zkontrolovat totožnost hráčů kdykoli v průběhu turnaje a hráči mají povinnost ji doložit, v případě
nedoložení se bude postupovat jako při porušení pravidla 3,4 nebo 5.

7. Alkohol: Pořadatelé žádají účastníky turnaje, v případě, že je tak nevyhnutelné, aby v době mezi
zápasy požívali alkoholické nápoje v rozumné míře. Alkohol může zkazit zážitek z turnaje vám, ale i
vašemu soupeři. A v horším případě může znamenat zvýšené nebezpečí zranění nebo jiných někdy
bohužel i životu nebezpečných zdravotních problémů.

Veškeré dotazy k organizaci turnaje směřujte prosím na hlavního pořadatele:
Jiří Pavlát
+420 732 780 503
jiri.pavlat@msk-orlova.cz

