
P R O P O Z I C E 

 
 
 
 

  turnaje ročníku 2008 v ledním hokeji 
minihokej 

 
 

POŘADATEL: 
 

 
 

LHK Jestřábi Prostějov 

 
 
Místo turnaje: Zimní stadion Prostějov 
 
Termín: 27.8. - 28.8.2016 
 
 



 
Propozice turnaje            

Minihokej 2016 

 
1.Hrací doba a systém turnaje 

Turnaj je určen pro hráče  

narozené v roce 2008 a mladší . 

 

- hrací doba  2 x 15 minut hrubého 

času  podle pravidel IIHF a 

ČSLH. 

- základní část turnaje se hraje ve 

dvou skupinách po čtyřech 

týmech. Ve skupině hrají  týmy 

každý s každým. Každý poločas 

se hodnotí samostatně. 

-  První dvě družstva postupují do   

finálové skupiny, 3. - 4. tým ve 

skupině hraje o 5.- 8. místo. 

                                                                                

2.  Hodnocení turnaje 
 1. počet bodů 

 2. vzájemná utkání 

 3. brankový rozdíl 

 4. větší počet vstřelených branek 

 5. los 

Bodování:  

- vítězství = 2body 

- remíza = 1 bod 

- porážka = 0 bodů 

Zápasy hrané druhý mimo základní 

skupinu musí být rozhodnuty ve 

prospěch jednoho týmu. Proto ihned 

po uplynutí předepsaného času a 

zároveň trvání nerozhodného stavu 

utkání následují samostatné nájezdy, 

kdy z každého týmu provedou sam. 

nájezd 3 hráči, v případě trvání 

nerozhodného stavu pokračují týmy   

 

3. Turnaj řídí 

Michal Tomiga-president turnaje 

mob  : + 420 724 306 832         

e-mail: lhkjestrabi@seznam.cz 

 

   

4. Zdravotní služba 
- zajišťuje pořadatel 

 

5. Námitky 
- veškeré námitky je nutno podat 

písemně do 15 minut po skončení 

utkání vedení turnaje spolu 

s 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 

hráčů a datumem narození odeslaná 

týden před turnajem na : 

lhktomiga@seznam.cz 

 

9. Startovné  
- 5000,- Kč za  tým  
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10. Náležitosti 
-  počet hráčů startujících na turnaji 

je max. 12 hráčů + 2 brankáři , 

akceptujeme i větší počet hráčů v 

týmu. Nutno předem informovat 

pořadatele. 

-domácí tým nastupuje do utkání ve 

světlých dresech na levou stranu 

střídaček ze zadního pohledu 

-turnaj začne v PA cca 8.00,konec v 

neděli kolem 16.00 

 

11. Ceny 
- Týmy na 1.-3 místě turnaje 

obdrží medaile a poháry, ostatní 

týmy obdrží poháry a věcnou 

cenu. 

- Všechny týmy se účastí na 

turnaji zavazují se zúčastnit 

závěrečného ceremoniálu turnaje 

 

12. Stravování a ubytování 
-všechny týmy obdrží do šaten vodu 

a drobné občerstvení pro hráče 

-v průběhu turnaje bude k dispozici 

pro vedení týmů   VIP pro 

občerstvení 

 

    

Je nutné aby týmy současně s 

přihláškou odeslali požadavek na 

ubytování /počet osob,datum,rozpis 

pokojů,objednávku stravy v průběhu 

turnaje 

 

13. Partner turnaje : 

 

Hlavním partnerem turnaje pro 

ubytování a stravu účastníků turnaje 

je hotel Tennis Prostějov a 

Penzion U Koníčka. Zde proběhne 

kompletní stravování všech 

účastníků turnaje. Ubytování zde 

nabízíme z důvodů pěší dostupnosti 

cca 5 min od zimního 

stadionu,vynikajícího zázemí hotelu 

a kvality ubytování a stravy. Byli 

bychom rádi,kdyby jste dali 

přednost této nabídce 

ubytování!Ostatní týmy ,které 

nevyužijí této nabídky obdrží 

nabídku dalších ubytoven a domovů 

mládeže v Prostějově /kapacita 

velmi omezena/  

 

 

Strava v průběhu turnaje : 

-snídaně je zahrnuta v ceně 

ubytování 

 

oběd: dvouchodové menu s pitím : 

100Kč/osoba 

 

večeře : dvouchodové menu s pitím 

: 100Kč/osoba 

 

 12. Nabídka  ubytování  

 

Ubytování: Cenová nabídka pro 

hráče: 

 

- Ubytování se snídaní ve 

dvoulůžkovém pokoji 650,-/os./den 

- Ubytování se snídaní ve dvoulůž. 

pokoji s přistýlkou 650,-/os./den 

- Ubytování se snídaní ve 

čtyřlůžkovém apartmánu 650,-

/os./den 

 

  

Polopenze (oběd / večeře): 

- Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj) 

100,-/os. 



- Večeře (hlavní chod, saláterie, 

nápoj) 100,-/os. 

Dále nabízíme ubytování cca 1 km 

od zimního stadionu, „Penzion na 

Dolní ulici“, za cenu ubytování 400 

Kč/osobu bez snídaně, se snídaní 

480 Kč/osobu.  

 

 

 

Dále nabízíme speciálně 

zvýhodněné ceny na: 
- indoorový bazén (32 °C) 30,-

Kč/vstup 

- Fitness 20,-Kč/vstup 

- Bowling 150,-Kč/hod./dráhu 

- Badminton 150,-Kč/hod./dvorec 

- Tenis – indoor 150,-

Kč/hod./dvorec 

- Squash 150,-Kč/hod./dvorec 

- Sauna, pára 80,-Kč/vstup

15. Platební podmínky 

 

Všechny platby musí být zaplaceny : 

Stratovné  se platí  do 15.8.2016 na 

ůčet: 5481265001/5500 ,RB Bank 

Ubytování a strava :  

na místě 

  

Vyučtování dle skutečného počtu /v 

průběhu turnaje/,všechny platby se 

hradí u ředitele turnaje dle 

skutečného stavu ubytovaných a 

stravovaných osob. 

 

Ceny stravování pouze pro děti, pro 

dospělé příplatek 30,- Kč.  

 

  


