
PRAVIDLA TURNAJE „CHEBSKÝ POHÁR 2018“ 
 

 
Týmy se musí zaregistrovat v kanceláři nejpozději 60 minut před svým prvním 

utkáním. Registrace bude probíhat v prostorách zimního stadionu v označené 
místnosti AKREDITACE TÝMŮ.  
 

1. Hrací řád 

 Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu 
ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných 
případech náleží vedoucímu turnaje. 

 Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku 
hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Na soupisce bude max 17+2 
hráčů, 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. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění 
hráči jsou řádně pojištěni. 
 

2. Hrací systém 

 Turnaje se účastní 6 týmů, které budou hrát v jedné skupině každý s každým 
(základní část). Dále play off - vítěz skupiny se utká v 1. semifinále s týmem na 
čtvrtém místě, druhý tým se utká ve 2. semifinále s týmem na třetím místě. 
Vítězové semifinále se utkají ve finále, utkání o 3. místo se nehraje. Na 3. místě 
se umístí oba poražení v semifinále. O 5. místo se utkají týmy na 5. a 6. místě 
po základní části. 

 Základní část se hraje dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. (Výhra – 2 
body, remíza – 1 bod, prohra 0 bodů). V základní části se každá třetina hodnotí 
jako samostatné utkání, druhá třetina začíná od nuly. Tzn. v jednom utkání, 
můžete získat 4 body (dvě výhry). V případě stejného počtu bodů po základní 
části, rozhodují o umístění následující kritéria: 

o Vzájemné utkání; 
o Rozdíl branek; 
o Větší počet vstřelených branek; 
o Los. 

 Zápasy play off (o umístění) se hrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného 
výsledku po dvou třetinách následují tři nájezdy, dále po jednom do 
rozhodnutí. 

 
3. Hrací čas 

 Utkání v základní části se hrají 2 x 15 minut čistého času. Utkání play off 
(semifinále a finále) se hrají 2 x 20 minut čistého času. Utkání o 5. místo se 
hraje 2 x 20 minut hrubého času (v případě nerozhodného výsledku poslední 2 
minuty čistého).  

 Úprava ledové plochy v základní části probíhá vždy po odehraném utkání (po 
dvou třetinách). V play off (semifinále a finále) po každé třetině. 

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

 
4. Řízení utkání 

 Utkání řídí 2 rozhodčí. Semifinálové a finálové utkání řídí 1 hlavní a 2 čárový 
rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce deleguje pořadatel. 



5. Zápis o utkání 

 Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vychází se ze soupisky hráčů. 
Nutné dodržet uvedená čísla dresů na soupisce. Vedoucí družstva ručí za 
správnost uvedených údajů na zápise, který podepíše vždy 30 minut před 
zápasem v místnosti AKREDITACE TÁMŮ. 

 
6. Lékařská služba 

 Zabezpečí pořadatel. 
 

7. Námitky 

 Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. 
Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně 
vedoucímu turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad 
propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen. 

 
8. Dovednostní soutěže 

 Každý tým nominuje hráče dle jednotlivých soutěží při akreditaci týmů. U 
některých soutěží proběhne kvalifikační kolo v sobotu 7. 4. 2018 od 13:00 
hodin. Přihlášení a kvalifikovaní hráči mají povinnost se této dovednostní 
soutěže zúčastnit v neděli 8. 4. 2018 od 12:45 hodin. 

 Rychlé kolo (štafeta): Každé družstvo nominuje tři hráče. Každý člen 
družstva jede jedno kolo. Start na písknutí na středové čáře s hokejkou, po 
objetí obou brankových konstrukcí se předá hokejka v prostoru mezi modrými 
čarami, cíl je na středové čáře po dojetí třetího člena štafety. Čas se přestává 
měřit po doteku středové čáry bruslí. Kvalifikace proběhne v sobotu 7. 4. 2018 
od 13:00 hodin do 14:00 hodin. Nasazení do hlavní soutěže určí neměřený čas 
z kvalifikace. Hlavní soutěž bude pokračovat vyřazovacím způsobem bez 
měření času. 

 Tvrdost střely: Tvrdost střely bude měřena speciálním radarovým měřičem. 

Této disciplíny se při kvalifikaci, která bude probíhat v sobotu 7. 4. 2016 od 

13:00 hodin do 14:00 hodin, mohou zúčastnit všichni hráči. Osm nejlepších 
postupuje do finále. Ve finále má každý hráč dva pokusy, platí lepší výsledek. 
Vítěze určí nejvyšší naměřená hodnota.    

 Přesnost střely: Každý tým nominuje jednoho hráče. Střílet se bude 
z určeného místa na terče umístěné v rozích brankové konstrukce. Každý hráč 
má k dispozici pět puků, střílet se bude na čtyři terče. Vítězem je hráč 
s nejvyšším počtem zásahů. Při shodném počtu zásahů rozhoduje čas měřený 
od prvního pokusu. Trénink této disciplíny proběhne při kvalifikaci na 
dovednostní soutěže v sobotu 7. 4. 2018 od 13:00 hodin. 

 Úspěšnost gólmana: Tato disciplína je bez kvalifikace. Každý tým nominuje 
jednoho gólmana a jednoho exekutora nájezdů. Vítěze určí nejlepší úspěšnost 
gólmanů z pěti samostatných nájezdů. Na jednoho gólmana jezdí vždy ve 
stejném pořadí nominovaní střelci. Vlastní střelec nejezdí na vlastního 
gólmana.  

 
 
9. Ostatní 

 Tým je povinen mít 2 sady dresů - světlé a tmavé. Domácí tým používá světlé 
dresy a používá hráčskou lavici označenou jako hřiště B (na pravé straně). 

 Hráčská registrace nebo osobní průkaz hráče musí být předložen na vyžádání. 

 Každý hráč, který obdrží trest do konce utkání, nebude hrát další zápas. Hráč, 
který obdrží druhý trest do konce utkání, bude vyloučen z turnaje. 


