
 

 

 

ČESKO - MORAVSKÝ POHÁR 

5. tříd v ledním hokeji 

 

30. a 31. března 2011 – KV Aréna Karlovy Vary 

Pořadatel: HC Energie Karlovy Vary za přispění rodičů 5. třídy 

Účastníci turnaje: 

1. vítěz žákovské ligy SKUPINY „A“ 
2. vítěz žákovské ligy SKUPINY „B“ 
3. vítěz žákovské ligy SKUPINY „C“ 
4. vítěz žákovské ligy SKUPINY „D“ 
5. vítěz žákovské ligy SKUPINY „E“ 

 
 
 



Milí mladí hokejisté, vážení sportovní p řátelé,  
  
jménem HC Energie Karlovy Vary Vás srde čně vítám na Českomoravském 
poháru pro hokejová družstva 5. t říd!  
  
Na tento turnaj v záv ěru sezóny 2010/2011 jsme do Karlových Var ů  pozvali 
vítěze všech regionálních skupin žákovské ligy ČR. Během dvou dn ů se spolu 
střetnou všechny nejlepší týmy této kategorie, které t ak dostávají skv ělou 
možnost k porovnání své aktuální výkonnosti. Pevn ě věřím, že turnaj bude 
skvělou ukázkou žákovského hokeje a vše prob ěhne podle pravidel            
FAIR-PLAY. Hokej je kolektivní sport, kde se po d ůležitém utkání hrá či postaví 
do řady a podají si ruce. Sportovní duch d ělá z této hry nádhernou v ěc!  
  
Přeji všem ú častník ům hodn ě úspěchů a mnoho krásných zážitk ů! 
  
Jiří Ryžuk 
hlavní trenér mládeže 
HC Energie Karlovy Vary  

 

 

 



 

 

Ředitel turnaj: Novotný Jaroslav, tel: 777654191, e-mail: jarousz@seznam.cz 

Organizační  výbor : Bubeliny Michal, Šik Vladimír 

 

Podmínky účasti na turnaji 

Startovné 2 500,- Kč nutno uhradit před začátkem turnaje. 
Dvě sady dresů rozdílných barev (světlé+tmavé). 
 

Před začátkem turnaje předložit registrační průkazy účastníků, soupisku hráčů 
potvrzenou příslušným řídícím orgánem (předkládaná v lize žáků 5. tříd)             
a soupisku družstva s uvedením čísel dresů. Maximální počet hráčů na soupisce 
pro tento turnaj je 22 (včetně brankářů).  

Sportovně-technická ustanovení 

Hraje se dle pravidel ČSLH, s úpravou pravidel pro hru tělem.  

Tresty: 1 minuta, 3 minuty, 5 minut 

Startující hráči: platí stejná pravidla jako v žákovských ligách 5. tříd.  

(max. 3 hráči ročníku 1999 navštěvující 5. ročník povinné školní docházky, hráči 
ročníku 2000, mladší hráči po splnění ustanovené čl. 219 SDŘ (max. 4 v utkání).  

Účastníci předloží soupisku hráčů potvrzenou příslušným řídícím orgánem 
(předkládaná v lize žáků 5. tříd). Soupiska může obsahovat libovolný počet 
hráčů ročníku 1999 navštěvujících 5. ročník povinné školní docházky, avšak do 
utkání mohou nastoupit maximálně tři hráči tohoto ročníku. 

Hrací doba:   

• základní skupina 2x20 minut čistého času 

• play-off 3x15 minut čistého času 

• úprava ledové plochy po každém utkání 

Bodování:  

• za vítězství v zápase 2 body 

• za remízu 1 bod 

 



 

 

Kritéria pro určení konečného pořadí : 

Dle článku 417 soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, kde body „i“, „j“ a „k“ 
nahrazuje los družstev, o jejichž pořadí je nutno rozhodnout. 

 
 
Protesty: do 10 minut po skončení utkání do rukou ředitele turnaje s vkladem 
500,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá pořadateli turnaje. 
 
 
Ceny: První 3 družstva obdrží poháry a medaile, všechna družstva obdrží 
diplom. Dále bude oceněn nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec turnaje.  
 
 
Broušení bruslí : v případě potřeby bude zajištěno. 
 
 
 

Stravování během turnaje možno zajistit v restauraci SOKOREST v tréninkové 
hale KV Arény po předběžné dohodě s pořadateli.  

 
Ubytování zajištěno pro 22 hráčů + 3 osoby realizačního týmu ve čtyřlůžkových 
pokojích v pensionu Hestia v Karlových Varech. Předběžně zajištěno ubytování 
včetně snídaně na dvě noci pro moravské týmy. V případě zájmu ostatních 
týmu na ubytování delší než 1 noc nutno domluvit předem s pořadateli. 
 
 Cena osoba/noc 180,- Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Časový plán turnaje: 

Základní část turnaje každé družstvo s každým 2 x 20 minut. Úprava ledu po každém utkání. 

 30.3. 

 9:00 - 10:10   A - E 

10:25 - 11:35  B - C 

11:50 - 13:00  A - D 

13:15 - 14:25  E - B 

14:40 - 15:50  D - C 

16:05 - 17:15  B - A 

17:30 - 18:40  E - D 

18:55 - 20:05  C – A 

 

31.3. 

8:00 -  9:15    D - B       C - E 

Play-off  3 x 15 minut, při nerozhodném stavu rozhodují samostatné nájezdy po třech, pak po 

jednom do rozhodnutí. 

10:00 - 11:20  2. - 3. 

11:35 - 12:55  1. - 4. 

13:45 - 15:05  utkání o 3. místo 

15:20 - 16:40     finále 

16:45 - slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení turnaje 

 
 
 


