
Propozice turnaje o Pohár města  Příbram 2017. 
• Datum konání: 29 - 30. prosince 2017 
• Místo konání: Zimní stadion Příbram (obě hrací plochy) 
• Ředitel turnaje: Milan Filipi, hlavní trenér MŽ  HC Příbram, mifili@seznam.cz, mobil: 732 447 170  
• Hlavní pořadatel: Roman Studnička, vedoucí týmu MŽ HC Příbram, roman.studnicka@rspalety.cz, mobil: 728 873 970  

Věková kategorie 
• MŽ - hráči ročníku 2007, povoleni jsou 4 hráči ročníku 2006 v poli + 1 brankář. Dívky, dle pravidel ČSLH.  

Pravidla turnaje 
• turnaje se zúčastní 6 družstev, startovné za tým je 7.900,- Kč. 
• hrací doba je 2 × 20 min čistého času 
• přestávka mezi třetinami činí 2 minuty 
• hraje se podle platných pravidel ČSLH 
• Systém turnaje: každý s každým                                                                                                                                                                                                          
• za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod + 1 bod za výhru na nájezdy (v případě remízy následují samostatné 

nájezdy, 3 na každé straně, následně po jednom až do rozhodnutí), za porážku je 0 bodů 
• hodnocení pořadí: a) počet bodů, b) vzájemné utkání, c) brankový rozdíl, d) vyšší počet vstřelených branek,  

e) v případě rovnosti bodů u více družstev rozhoduje minitabulka, f) los  

Dresy 
• každé mužstvo musí mít 2 sady dresů rozlišné barvy, mužstvo uvedené jako domácí hraje ve světlých dresech 

Technická ustanovení turnaje 
• úprava ledové plochy se provádí po každém utkání 
• pořadatel zajistí zdravotní službu a rozhodčí 

Registrace 
• každý tým se musí prokázat platnými registracemi 
• 48 hodin před začátkem turnaje zašlou zúčastněné týmy hlavnímu pořadateli soupisku hráčů v minimálním počtu 

hráčů 15 +2 brankáři (použijte prosím volný zápis utkání v systému HoSys, ve formátu PDF)  

Slavnostní ukončení turnaje 
• slavnostní ukončení turnaje proběhne ihned po skončení posledního utkání 
• všechna mužstva obdrží poháry a medaile a diplomy 
• vyhlášeni budou nejlepší hráči z každého týmu, kteří dostanou poháry a drobné upomínkové předměty 

 

Občerstvení, stravování, ubytování družstev 
• pořadatel zajistí pro všechna mužstva pitný režim a lehké občerstvení (ovoce, sušenky)   
• stravování (snídaně, obědy, večeře) je předjednáno v restauraci „U Starýho kozla“ na zimním stadionu. Každý tým si 

zajistí samostatně. Odkaz:  http://ustaryhokozla.cz/kontakt.htm                                                                                                                               
• ubytování - každý tým si zajistí samostatně   

Doporučení:  http://www.szm.pb.cz/ubytovani.php#page=page-1 
                        https://www.ubytovanipribram.cz/ubytovani/pribram/ 
                        https://www.hotely.cz/pribram/?page=1 

           


