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PROPOZICE TRÉNINKOVÉHO KEMPU 
VTM U15/14 

 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Pořadatel:  Karlovarský hokej, Krutina Josef – tel.: 603539439 
2. Místo konání:  ZS Cheb – Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb 
3. Účastníci:  Karlovarský kraj a Liberecký kraj 
4. Termín:   22. 12. 2019 – 10:30-18:30 hodin  

      
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Hrací řád 
a) Tréninkové procesy zajišťují určení trenéři ČH a trenéři týmů. 
b) Nominování jsou hráči ročníku 2005 pro U15 a 2006 pro U14. 
c) Každé družstvo je povinno nastoupit do kempu či k utkání VTM v počtu 15 hráčů v poli a 

2 brankáři. 
d) Utkání se hraje podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH. 
e) Vedoucí týmů minimálně 30 minut před začátkem utkání uzavře soupisku 

k utkání (na webovém rozhraní http://maly.hokejovyzapis.cz), čísla dresů jednotlivých 
hráčů, kapitána a startujícího gólmana (poté již nebudou možné změny). 
 

2. Hrací systém 
a) Tréninkový kemp se řídí dle rozpisu v odstavci E. 
b) Pokud skončí utkání hrané do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se 

pětiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací 
plochy. V prodloužení hrají družstva v počtu tří Hráčů v poli a s jedním brankářem. 

c) Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání 
dle čl. 407 SDŘ, a to začínající s pěti různými střelci z každého družstva.  
 

3. Hrací čas 
a) Hrací čas utkání je 3 x 20 minut čistého času s úpravou po první třetině. 
b) Rozbruslení družstev před utkáním je 10 minut před začátkem bez následné úpravy ledové 

plochy. 
c) 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.  
 

4. Řízení utkání 
Utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. 
Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) 
deleguje pořadatel. 

 
5. Lékařská služba 
Zabezpečí pořadatel 
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C. HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ 
 

1. Startovné se nehradí. Účastnický poplatek za každého hráče eviduje každý kraj.  
2. Pořadatel turnaje hradí náklady na rozhodčí a zdravotní službu. 
3. Pořadatel zajišťuje oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy max. 17 hráčů + 3 členové 

realizačního týmu). Náklady na oběd si hradí každý tým sám. 
4. Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje. 
5. Družstva nastupují k utkání i tréninku v dresech VTM. Pořádající kraj ve světlé variantě 

(k utkání). Barevné rozlišení dresů si mohou kraje předem dohodnout.  
Karlovarský kraj – bílé, Liberecký kraj – červené. 

       
D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
a) Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit 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. Družstvo, které je uvedené jako domácí, 
sbírá po rozcvičení puky. 

 
E. ČASOVÝ ROZPIS KEMPU 

 
Kategorie U15 

Začátek 
tréninku/utkání 

Kategorie/kraj aktivita trenéři 

10:30 KVK/LIB Sraz   

11:00-12:00 KVK/LIB Suchá příprava Jiskrová Blanka, trenéři týmů 

12:30-13:15 KVK Trénink na ledě Skill coach, trenéři týmů 

13:15-14:00 LIB Trénink na ledě Skill coach, trenéři týmů 

13:30 KVK Oběd  

14:15 LIB Oběd  

16:30-18:30 KVK : LIB Utkání  

 
Kategorie U14 

Začátek 
tréninku/utkání 

Kategorie/kraj aktivita trenéři 

10:15 KVK Sraz   

11:00 LIB Sraz   

10:45-11:30 KVK Trénink na ledě Skill coach, trenéři týmů 

11:30-12:15 LIB Trénink na ledě Skill coach, trenéři týmů 

12:45-13:45 KVK/LIB Suchá příprava Jiskrová Blanka 

14:15-16:15 KVK : LIB Utkání  

16:30 KVK/LIB Oběd  

 
 

OBĚDY (cena - 120,- Kč): 
Restaurace Radegastovna 

Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb 
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