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LEDNÍ HOKEJ 

Datum konání: 20. 1. – 23. 1. 2020 
 
Pořadatel:  Český svaz ledního hokeje z.s. 

 
Organizátor:  Karlovarský KVV ČSLH 

 
Místo konání:  KV Aréna – Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary 
   Zimní stadion Cheb – Valdštejnova 1513/70, 35002 Cheb  
Organizační výbor turnaje: 

a) Ředitel turnaje:     Josef KRUTINA  
     tel.: 603 539 439  
     email: ks-karlovarsky@cslh.cz  

b) Vedoucí turnaje KV:   Bronislav PÍŠA, tel.: 602 665 158    

c) Vedoucí turnaje Cheb:  Pavel HLAVATÝ, tel.: 732 122 949   

d) Sportovně technická komise:  Jiří HOLÝ, tel.: 602 120 320  

e) Disciplinární komise:   Ladislav VEVERKA, tel.: 602 183 389  

f) Komise rozhodčích:   Blanka SOKOLOVÁ, tel.: 777 315 271  

g) Zdravotní zabezpečení:   Yvonne NEUŽILOVÁ, tel.: 722 538 977  
      
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. 

b) Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů ročníku 2005 a mladší. 
c) U cizinců je pro nominaci rozhodující místo pobytu v ČR doložené čestným 

prohlášením zákonného zástupce. Minimální požadovaná délka pobytu dítěte na 
území ČR musí být 18 měsíců před zahájením ODM. 

d) Vedoucí týmů vyplní soupisku na webovém rozhraní http://maly.hokejovyzapis.cz 
před zahájením turnaje (nejpozději do 17. 1. 2020). 

e) Zápis o utkání může obsahovat max. 22 hráčů + 4 realizační tým. 
f) Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně 

pojištěni, mají platnou lékařskou prohlídku. 
g) Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů (světlé – tmavé) opatřené čísly. Mužstvo 

uvedené v rozpise turnaje jako domácí, hraje ve světlých dresech. 
 
Hrací systém: 

Dvě skupiny o sedmi účastnících dle rozlosování. Utkání ve skupinách se hrají 
dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. Určení pořadí mužstev ve skupinách se 
řídí čl. 417 SDŘ. Utkání o konečné umístění na 1. - 6. místě se hrají do rozhodnutí.  
V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době následuje pětiminutové 
prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy.  
V prodloužení hrají družstva v počtu čtyř hráčů v poli a s jedním brankářem.  
V případě nerozhodného výsledku i po prodloužení následují k určení vítěze 
samostatné nájezdy dle čl. 407 SDŘ. Semifinále hrají mužstva umístěná ve 
skupinách na 1. a 2. místě (A1 – B2, B1 – A2). Utkání o konečné 5. místo hrají 
mužstva umístěná ve skupinách na 3. místě (A3 – B3). Utkání o pořadí na dalších 
místech se nehrají a pořadí mužstev se určí dle čl. 417 SDŘ.  
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Hrací čas: 

a) Všechna utkání ve skupinách a semifinále se hrají 3 x 15 minut čistého času. Utkání 
o 5. místo, o 3. místo a finále se hrají 3 x 20 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. V případě 
vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání 
DK turnaje.  

c) Úprava ledové plochy v základních skupinách a semifinále probíhá vždy po první 
třetině a po skončení utkání. Finále a utkání o 3. a 5. místo se upravuje ledová plocha 
po každé třetině. 

d) Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání 
začne ihned po rozbruslení, bez úpravy hrací plochy. Kotouče na rozbruslení 
poskytne pořadatel turnaje. 

e) Družstvo, které je uvedené jako domácí, sbírá po rozcvičení puky. 
 

Řízení utkání: 
Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Finálové utkání se bude řídit systémem 
čtyř rozhodčích. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, 
zapisovatel, hlasatel) deleguje KR ČSLH a KR Karlovarského KVV ČSLH. 
 

Zápis o utkání: 
Vedoucí týmů minimálně 15 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). Bezprostředně po 
skončení zápasu nahlásí vedoucí týmů případné zranění hráčů. 
 

Zdravotní zajištění: 
Po celou dobu turnaje bude přítomna lékařská služba, kterou zabezpečí pořadatel. 

 
Námitky: 

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je 
třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, a to písemně vedoucímu turnaje 
s vkladem 1 000 Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch 
pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen. 

 
Ceny: 

Mužstva umístěna na 1. – 3. místě obdrží medaile a diplomy. Mužstva na 4. - 6. místě 
obdrží diplom. Individuální ocenění obdrží nejužitečnější hráč všech týmů po 
prokazatelně posledním utkání na turnaji. 

   
Závěrečná ustanovení: 

Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele. 
Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí 
potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.  
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Rozpis utkání: 
 
SKUPINA „A“ – Karlovy Vary    SKUPINA „B“ – Cheb 
 

1. Moravskoslezský kraj  1. Kraj Vysočina 

2. Královehradecký kraj  2. Plzeňský kraj 

3. Hl. město Praha  3. Olomoucký kraj 

4. Ústecký kraj  4. Jihomoravský kraj 

5. Karlovarský kraj  5. Jihočeský kraj 

6. Středočeský kraj  6. Liberecký kraj 

7. Pardubický kraj  7. Zlínský kraj 
 
 

20. 1. 2020 (pondělí) 
SKUPINA A – Karlovy Vary SKUPINA B - Cheb 

9:00 Moravskoslezský : Pardubický  9:00 Vysočina : Zlínský 

10:45 Královehradecký : Středočeský  10:45 Plzeňský : Liberecký 

12:30 Hl. město Praha : Karlovarský  12:30 Olomoucký : Jihočeský 

14:15 Ústecký : Pardubický  14:15 Jihomoravský : Zlínský 

16:00 Moravskoslezský : Královehradecký  16:00 Vysočina : Plzeňský 

17:45 Středočeský : Hl. město Praha  17:45 Liberecký : Olomoucký 

19:30 Karlovarský : Ústecký  19:30 Jihočeský : Jihomoravský 

     

21. 1. 2020 (úterý) 
SKUPINA A – Karlovy Vary SKUPINA B - Cheb 

9:00 Královehradecký : Pardubický  9:00 Plzeňský : Zlínský 

10:45 Hl. město Praha : Moravskoslezský  10:45 Olomoucký : Vysočina 

12:30 Ústecký : Středočeský  12:30 Jihomoravský : Liberecký 

14:15 Pardubický : Karlovarský  14:15 Zlínský : Jihočeský 

16:00 Královehradecký : Hl. město Praha  16:00 Plzeňský : Olomoucký 

17:45 Moravskoslezský : Ústecký  17:45 Vysočina : Jihomoravský 

19:30 Středočeský : Karlovarský  19:30 Liberecký : Jihočeský 
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22. 1. 2020 (středa) 
SKUPINA A – Karlovy Vary SKUPINA B - Cheb 

9:00 Středočeský : Moravskoslezský  9:00 Liberecký : Vysočina 

10:45 Hl. město Praha : Pardubický  10:45 Olomoucký : Zlínský 

12:30 Ústecký : Královehradecký  12:30 Jihomoravský : Plzeňský 

14:15 Moravskoslezský : Karlovarský  14:15 Vysočina : Jihočeský 

16:00 Pardubický : Středočeský *  16:00 Zlínský: Liberecký 

17:45 Hl. město Praha : Ústecký *  17:45 Olomoucký : Jihomoravský 

19:30 Karlovarský : Královehradecký *   19:30 Jihočeský : Plzeňský 

 * (tréninková hala)    

23. 1. 2020 (čtvrtek) 
SKUPINA A – Karlovy Vary SKUPINA B - Cheb 

9:00 Semifinále – A1 – B2 *  9:00 Semifinále – B1 – A2 

 * (tréninková hala)  11:00 Utkání o 5. místo (A3-B3) 

   13:15 Utkání o 3. místo 

   15:45 Finále 

18:00 Slavnostní závěrečný ceremoniál    

 


