KARLOVARSKÝ POHÁR 2018
Turnaj pro družstva U13 (ročník 2006 a ml.)

Sobota 11.8.2018 Karlovy Vary, Realistic Aréna(KV Aréna)

Organizační výbor :

ÚČASTNÍCI TURNAJE :
1) HC Stadion Litoměřice
2) Výběr Karlovarského kraje
3) BAVARIAN LIONS (Německo)
4) HC Energie Karlovy Vary

- Příplata Jiří, +420 608 152 165, jiri@priplata.cz

Podmínky účasti v turnaji :

- Startovné 3500,- Kč je nutno uhradit před začátkem turnaje
- Předložit soupisku hráčů s čísly dresů před začátkem turnaje
(nejlépe zaslat s předstihem na e-mail jiri@priplata.cz )
- dvě sady dresů (světlé, tmavé)

Technická ustanovení :

Pravidla ledního hokeje pro daný ročník (2006) dle soutěžního řádu ČSLH.
Startující hráči : hráči ročníku 2006 a mladší, max. 18+2.
Rozhodčí a zdravotnickou službu zajistí pořádající klub.

Hrací řád turnaje :
Základní část : 4 družstva sehrají turnaj systémem „každý s každým“ ve dvou po sobě jdoucích mini-utkáních,

každé po 15 minutách čistého času.
Play - off : Utkání o konečné umístění se hrají v délce 2 X 15 minut čistého času. Při nerozhodném stavu rozhodují
samostatné nájezdy - 3 na každé straně, pak po jednom až do rozhodnutí.

Bodování turnaje :

Základní část : Za vítězství 2 body. Za remízu 1 bod.
Do tabulky bude bodově ohodnoceno každé 15-ti minutové utkání zvlášť !!!

Kritéria pro určení pořadí :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Celkový počet bodů
Vzájemné utkání
V případě rovnosti bodů více družstev rozhoduje minitabulka vzájemných utkání.
Rozdíl ve skóre ze všech utkání
Vyšší počet vstřelených branek
Podíl ve skóre ze všech utkání
Los

Play - off :

Družstva na 3. a 4.místě po základní části spolu sehrají utkání o celkové 3.místo v turnaji.
Družstva na 1. a 2.místě po základní části spolu sehrají finálové utkání o celkové 1.místo v turnaji.

Protesty :

Do 10 minut po skončení utkání do rukou ředitele turnaje s vkladem 500 Kč, v případě zamítnutí protestu vklad
propadá pořadateli turnaje.

Ceny :

Družstva na prvních třech místech obdrží pohár a medaile

Stravování :

Možnost zajištění oběda v místě – restaurace plavecký bazén H2O Bar. Předběžně dohodnuté menu: Cena za menu
cca 130,- Kč. Obědy si objednává a hradí každé mužstvo samo. Objednávky obědů řešte: Písemně na email: -

Časový plán turnaje :

08:30 - 09:25 Energie K.Vary – Karlovarský kraj
09:40 - 10:35 BAVARIAN LIONS – HC Stadion Litoměřice
10:50 - 11:45 HC Stadion Litoměřice - Energie K.Vary
12:00 - 12:55 BAVARIAN LIONS – Karlovarský kraj
13:10 - 14:05 Karlovarský kraj - HC Stadion Litoměřice
14:20 - 15:15 Energie K.Vary - BAVARIAN LIONS
-----------------------------------------------------------------------------16:00 - 16:55 Utkání o 3.místo
17:10 - 18:05 Finále
18:05 - Vyhlášení výsledků, předání cen
Družstva uvedená na prvních místech nastupují ve světlých dresech. Změna možná po dohodě družstev.

