Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje – sportovně technická komise

Krajská liga přípravek 2007 /KLP 2007 OLK/

Minihokej 2008 – Olomoucký kraj /MO 2008 OLK/

Soutěž řídí:
Počet účastníků:

Soutěž řídí:
Počet účastníků:

Startují:
Hrací systém:
I.část

II.část

Seznamy hráčů :

STK KVV ČSLH Olomouckého kraje, číslování M 4501 a dále M 4701
8 družstev – část I., minihokej, pouze Olomoucký kraj /samostatně/
7 družstev – část II., celé hřiště, pouze Olomoucký kraj /samostatně/
start celé soutěže ročníku 2016/17 – 17/09 2016, II.část pak 07/01 2017
- hráči, kteří jsou narozeni od 1.1 2007 do 31.12.2007 a mladší
(čl. 219 SDŘ ČSLH).
- minohokej, 09 – 12/2016, povinné střídání po 60 sekundách
- na každé straně nastupuje družstvo s minimálním počtem 7 hráčů
(1 brankář a dvě trojice hráčů), utkání hrají v poli tři hráči a brankář, hraje se
souběžně v obou třetinách 3 x 15 min.hrubého času
- každý klub/oddíl pořádá stanovený počet turnajů, viz analýza, rozbor
- formulář Zápis o utkání – minihokej
- v každém hracím termínu jsou nasazeny Všechny přihlášené týmy
- na celé hřiště, 01 - 03/2017, - v jedné skupině každý s každým, 14 kol,
samostatně pouze OLK /právo na změnu si STK KVV vyhrazuje/
- utkání se hraje 3 x 15 čistého času s 5 hráči v poli a brankářem přesilové
hry nahrazuje trestná střílení, která provádí hráč určený trenérem
(v době přestupku přítomný na ledě - nejlépe faulovaný hráč), tento přestupek
JE uveden va Zápise i utkání – tresty, formulář Zápis o utkání – standartní
- u soutěží přípravek a minihokeje bude řídící STK KVV průběžně
kontrolovat splnění potvrzení startu ve vyšší věkové kategorii, dle článku
219 SDŘ ČSLH, tj. souhlas rodiče, resp. zákonného zástupce a lékaře
hraje se na platné registrační průkazy hráčů

Hrací dny:

soboty, neděle, a státní svátky viz termínová listina soutěže

Všeobecně:

otevřená soutěž pro všechny přihlášené kluby, ze soutěže se nepostupuje
nesestupuje

Začátky utkání:

začátky prvního utkání podle vzdálenosti soupeřů:
sobota
neděle
do 50 km
08.30 – 16.00 hod
08.30 – 15.00 hod.
do 100 km
09.00 – 16.00 hod
09.00 – 15.00 hod.

STK KVV ČSLH Olomouckého kraje, číslování M 3501
10 8 družstev, 16 kol – 32 turnajů, start soutěže 01/10 2016
družstvo HC Zubr Přerov *C* startuje - pouze do 31/12 2016

Startují:
Hrací systém:

dvoukolově,

Seznamy hráčů :

- hráči, kteří jsou narozeni od 1.1 2008 do 31.12.2008 a mladší
(čl. 219 SDŘ ČSLH)
- minohokej, 10/2016 – 03/2017
- na každé straně nastupuje družstvo s minimálním počtem 7 hráčů
(1 brankář a dvě trojice hráčů), utkání hrají v poli tři hráči a brankář,
- hraje se souběžně v obou třetinách 3 x 15 min.hrubého času
- každý klub/oddíl pořádá stanovený počet turnajů, viz analýza, rozbor
- povinné střídání po 60 sekundách
- v každém hracím termínu jeden tým/družstvo nehraje, ve 12.kole pak
nehrají dva týmy soutěže
- formulář Zápis o utkání – minihokej

- u soutěží přípravek a minihokeje bude řídící STK KVV průběžně
kontrolovat splnění potvrzení startu ve vyšší věkové kategorii, dle článku
219 SDŘ ČSLH, tj. souhlas rodiče, resp. zákonného zástupce a lékaře
hraje se na platné registrační průkazy hráčů

Hrací dny:

soboty, neděle, a státní svátky viz termínová listina soutěže

Všeobecně:

otevřená soutěž pro všechny přihlášené kluby, ze soutěže se nepostupuje
ani nesestupuje

Začátky utkání:
ani

začátky prvního utkání turnaje podle vzdálenosti soupeřů:
sobota
neděle
do 50 km
08.30 – 16.00 hod
08.30 – 15.00 hod.
do 100 km
09.00 – 16.00 hod
09.00 – 15.00 hod.

A-tým klubu/oddílu písemně doloží Soupisku hráčů, v souladu s ustanovením článku 220-2\24 SDŘ
ČSLH, v jeho platném znění a toto platí pro II.část soutěže - do 12/12 2016.

www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje – sportovně technická komise

Minihokej 2009 – Olomoucký kraj /MO 2009 OLK/
Soutěž řídí:
Počet účastníků:

STK KVV ČSLH Olomouckého kraje, číslování M 2501
9 8 družstev, 9 11 kol – 18 22 turnajů, start soutěže 08/10 2016

Startují:

- hráči, kteří jsou narozeni od 1.1 2009 do 31.12.2009 a mladší (čl. 219 SDŘ
ČSLH)
- minohokej, 10/2015 – 03/2016
- na každé straně nastupuje družstvo s minimálním počtem 9 hráčů (1
brankář a dvě čtveřice hráčů), utkání hrají v poli čtyři hráči a brankář,
- hraje se souběžně v obou třetinách 3 x 15 min.hrubého času
- každý klub/oddíl pořádá stanovený počet turnajů, viz analýza, rozbor
- povinné střídání po 60 sekundách
- v každém hracím termínu jeden tým/družstvo nehraje
- formulář Zápis o utkání – minihokej

Hrací systém:

Seznamy hráčů :

- u soutěží přípravek a minihokeje bude řídící STK KVV průběžně
kontrolovat splnění potvrzení startu ve vyšší věkové kategorii, dle článku 219
SDŘ ČSLH, tj. souhlas rodiče, resp. zákonného zástupce a lékaře
hraje se na platné registrační průkazy hráčů

Hrací dny:

soboty, neděle, a státní svátky viz termínová listina soutěže

Všeobecně:

otevřená soutěž pro všechny přihlášené kluby, ze soutěže se nepostupuje
ani nesestupuje

Začátky utkání:

začátky prvního utkání turnaje podle vzdálenosti soupeřů:
sobota
neděle
do 50 km
08.30 – 16.00 hod
08.30 – 15.00 hod.
do 100 km
09.00 – 16.00 hod
09.00 – 15.00 hod.

www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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