Turnaj VTM ČSLH 2018/2019 OLK
pro hráče ročníku narození U12/2007
A. Všeobecná ustanovení
1.Pořadatel:

Olomoucký KVV ČSLH

2.Místo konání:

ZS Uničov

3.Termín:

neděle 28.10.2018

4.Účastníci:

Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Zlínský kraj

5.Funkcionáři Organizačního výboru Turnaje VTM ČSLH
a) Ředitel turnaje: Kamil Přecechtěl
b) Předseda STK: Aleš Verlík
c)Členové STK: vedoucí všech zúčastněných mužstev
d)Rozhodčí/led, pomocní rozhodčí: Pavel Sedlák
e) Statistika turnaje: ČSLH-Ondřej Kalát
f) Koordinace: Pavel Sedlák
g) Zdravotní služba: zajistí pořadatel
h) Stravování:

B. Technická ustanovení
1.Hrací řád
a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a
ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží
Organizačnímu výboru Turnaje VTM ČSLH.
b) Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů narozených v roce 2007 – U12.Vedoucí týmů
zkontroluje před zahájením turnaje soupisku hráčů s uvedením celého data narození, čísla
dresu/C-A-A/,postů/B-O-Ú/ Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou
řádně zdravotně pojištěni.
c)V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkáni STK
turnaje.
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2.Hrací systém
Turnaje se účastí tři týmy, které sehrají vzájemná utkání mezi sebou. V případě nerozhodného
výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série pěti samostatných nájezdů (pěti hráčů
z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá,
pokračuje se po jednom hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

3.Hrací čas
a) Všechna utkání se hrají 3x15 minut čistého času
b) Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5
minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času
c)Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou
– po první nebo po druhé třetině.
d)Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned
po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Puky na rozbrusleni poskytne pořadatel turnaje, k dispozici
budou mezi hráčskými lavicemi
e) Puky sbírá tým uvedený v Zápise o utkání jako domácí.
f) Příp. broušení bruslí – individuálně, řeší si každý sám

4.Řízení utkání
Všechna utkáni řídí 1 hlavní a 2 čárový rozhodčí.
Rozhodčí na ledě i pomocné rozhodčí /v počtu čtyři/ v boxu (časoměřič, dohlížitel na trestech, oficiální
zapisovatel, hlasatel ) Vše deleguje územně příslušná KR KVV ČSLH.

5.Zápis o utkání
Zápis o utkání bude vyplněn prostřednictvím „malého hokejového zápisu“. Vedoucí týmů před utkáním
zkontrolují správnost svým podpisem. Po skončení utkání je vedoucí mužstva povinen podepsat zápis
a tím potvrdit správnost všech údajů v zápise.
Puky na utkání – v boxu pomocných rozhodčích ve vychlazené nádobě se sněhem.

6.Zdravotnická služba
Zabezpečí pořadatel, na každé utkání-zajištěna přímo mezi hráčskými lavicemi.

7.Protesty
Každý tým může podat protest k průběhu a výsledku vlastního utkání. Protest je třeba podat
nejpozději deset minut po skončení utkání, písemně STK/prostory VIP na ZS/ s vkladem 500,00Kč.
V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude
vrácen.
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C. Hospodářská ustanovení
a) Startovné ve výši 6 600,00 Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje p.Sedlákovi.
b) Pořadatel turnaje ze startovného uhradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí,
zdravotnickou službu a také obědy pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů+3 členové
realizačního týmu)
c)Dopravu hradí ČSLH ze svých zdrojů, příp.je placena z dotace kraje.
d)Každý účastník je povinen mít dvě sady barevně odlišných dresů (předpoklad do utkání D-světlé, Htmavé) Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním
místě), zpravidla ve světlé barevné kombinaci.
e)Dresy-barevné kombinace:
-Olomoucký kraj

ŽLUTÉ

-Kraj Vysočina

BÍLÉ

-Zlínský kraj

MODRÉ

D. Časový rozpis turnaje
09:00

MX 001

VTM U12 Olomoucký

11:00

MX 002

VTM U12 Kraj Vysočina-VTM U12 Zlínský

13:00

MX 003

VTM U12 Kraj Vysočina-VTM U12 Olomoucký

14.45

vyhlášení výsledků, předání cen, vyhodnocení turnaje

E.Stravování-restaurace zimní stadion
-v počtu max.22+3/á výprava
-11.00

U 12 Olomoucký kraj

-13:00

U 12 Zlínský kraj

-15:00

U 12 Kraj Vysočina
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-VTM U12 Zlínský

D. Závěrečná ustanovení
a) Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.
b) pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha
o klidný a hladký průběh turnaje.

-Sestavil a zpracoval: Pavel Sedlák, v.r.,sekretář
-Schválil: komise mládeže a komise rozhodčích KVV ČSLH Olomouckého kraje.
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