
 
                                                                                       HC STADION CHEB 

 

Valdštejnova 70, 350 02 Cheb | IČ: 227 31 407 | e-mail: info@hcstadioncheb.cz 
 

 

HC STADION CHEB 
 

pořádá za finanční podpory 

Města Cheb 

 
 

Mezinárodní hokejový turnaj 
 

CHEBSKÝ POHÁR 2018 

 

Propozice turnaje: 

 

Pořadatel:   HC STADION CHEB za podpory Města Cheb 

 

Termín konání:  pátek 6. 04. 2018 – neděle 8. 04. 2018 (6. 04. začátek v 15.00 hod) 

 

Místo:    zimní stadión Města Cheb (Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb) 

 

Vedoucí turnaje:  Krutina Josef, tel.: 603 539 439 

 

Kategorie:    Krajská liga mužů – hráči narození 1998 a starší. Předpokládaný 

      počet  - 8 týmů. 

Předpis: Hraje se podle platných pravidel ČSLH a těchto propozic. Hrací doba 

je 2 x 20 min s úpravou ledu mezi třetinami.  

V případě stejného počtu bodů po základní části, rozhodují o umístění 

následující kritéria: 

  

  1. vzájemné utkání 

  2. rozdíl branek 

  3. větší počet vstřelených branek 

  4. penalty 
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Hrací systém: Upřesněn podle počtu účastníků. Předpokládá se: dvě skupiny A a B 

po čtyřech účastnících. Ve skupině každý s každým jako základní část 

(viz. Časový harmonogram) a dále pak o umístění dle výsledku ve 

skupině – viz rozlosování turnaje. 

  

Soutěže:  V tomto ročníku se budou konat dovednostní soutěže – rychlé kolo, 

tvrdost střely, přesnost střely, úspěšnost gólmana. Přesné propozice 

dovednostních soutěží budou prezentovány v pravidlech turnaje.  

 

Rozhodčí:                              Rozhodčí s platnou licencí a zdravotní službu zajistí pořadatel.     

 

Přihláška:  Přihlášku (viz příloha) pošlete poštou na adresu HC STADION 

CHEB, Valdštejnova 70, 350 02 Cheb, nebo e-mailem na: 

info@hcstadioncheb.cz. Vaší účast na turnaji potvrdí vedoucí turnaje 

a to tak, že obdržíte formulář pro soupisku. 

Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 28. 2. 2018.    

 

Soupisky týmů:  Každý tým předloží soupisku hráčů minimálně 10+1(max 15+2), 

pouze hráči uvedení na soupisce se mohou účastnit turnaje, jakékoliv 

dopisování po odehrání prvního utkání je nepřípustné, pokud dojde 

k neoprávněnému startu, zápas bude kontumován 5:0 ve prospěch 

soupeře a udělena pokuta 1.000,- Kč.  

Startovné: Zúčastněná mužstva zaplatí startovné ve výši  8.000,- Kč, splatné 

způsobem: záloha 4.000,- Kč bezhotovostním převodem na účet  HC 

STADION CHEB vedený u ČS, a.s. č.u.: 809 551 309/0800 nejdéle do 

28. 2. 2018, rozdíl ve výši 4.000,- Kč při prezentaci. Zápas mužstva, 

které nebude mít uhrazeno startovné, nebude zahájen. Přihláška se 

zaplacením zálohy stává závaznou. Pokud se účastník odhlásí, je 

záloha nevratná. 

 Ubytování a strava:  Ubytování bude dle přání a potřeb zajištěno z pátku 6. 04. 2018 do 

neděle 8. 04. 2018 na náklady jednotlivých družstev včetně snídaně. 

Stravování v průběhu celého turnaje je možné rezervovat na zimním 

stadionu v restauraci Radegastovna Cheb. 

 

Závěr:  Po ukončení posledního finálového utkání turnaje bude provedeno 

vyhodnocení s předáváním cen. Družstva obdrží poháry, věcné ceny, 

upomínkové předměty. Dále budou vyhodnoceni nejlepší hráči a to: 

hráč, brankář, střelec a nejlepší pětka turnaje. 

 

Ostatní:   Každé mužstvo bude mít k dispozici dvě sady dresů (světlé a tmavé). 

Družstvo uvedené v rozpisu utkání jako domácí bude hrát ve světlých 

dresech. Týmy umístěné na medailových pozicích mají povinnost se 

zúčastnit závěrečného ceremoniálu. Nerespektování tohoto nařízení 

bude řešeno udělením pokuty ve výši 1.000,- Kč. 
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