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Směrnice č. 3 – o účasti družstev HC STADION CHEB na turnajích 

 
 
   

Směrnice o účasti družstev HC STADION CHEB je vydána výkonným výborem HC STADION CHEB 
(dále jen klub) a zpracována sportovním ředitelem, jako vnitřní předpis závazný pro všechny družstva HC 
STADION CHEB. 
 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
1.1. Směrnice upravuje pravidla o účasti všech družstev HC STADION CHEB na turnajích, které 

neurčuje Rozpis mistrovských soutěží v ledním hokeji pro danou sezónu vydávaný ČSLH (dále jen 
Český hokej nebo ČH), či Karlovarským krajským VV ČSLH (dále jen Karlovarský hokej) . 

 
1.2. HC STADION CHEB bude podporovat pro každou kategorii turnajovou aktivitu pouze na základě 

této Směrnice. Ostatní aktivity budou vnímány jako mimoklubové, které však nemohou narušit 
tréninkový a zápasový proces jednotlivých kategorií. 

 
1.3. Účast družstev na turnajích nesmí kolidovat s oficiálními termíny Mistrovských utkání soutěží 

řízených Českým hokejem nebo Karlovarským hokejem.   
 
1.4. Turnaje pořádané na zimním stadionu v Chebu jsou vnímány jako turnaje v domácím prostředí 

(déle jen domácí turnaje). Turnaje na jiných zimních stadionech jsou vnímány jako turnaje, kde 
družstva HC STADION CHEB hostují (dále jen venkovní turnaje).  

 
 

 
Článek 2 

Organizace turnajů 
 
2.1. HC STADION CHEB bude pro každou kategorii podporovat domácí turnaje dle uvedených 

podmínek: 
 

a) organizátory turnaje jsou trenéři dané kategorie ve spolupráci s vedoucími družstev, 
případně s rodiči. 

b) organizátor určí termín turnaje, který bude konzultován se sportovním ředitelem. 
c) organizátor připraví propozice turnaje s pozvánkou pro soupeře. Propozice a pozvánky 

budou finálně stylizovány klubem.  
d) veškeré finanční vypořádání (startovné a náklady na turnaj) bude řádně dokumentováno 

v účetnictví klubu.  
e) klub zajistí objednávku ledové plochy a služeb spojených se zajištěním turnaje (rozhodčí, 

pomocní rozhodčí, zdravotní službu, ceny atd.). 
 
 
2.2. HC STADION CHEB bude pro každou kategorii podporovat venkovní turnaje dle uvedených 

podmínek: 
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a) musí být splněny podmínky sportovního hlediska, aby byly slučitelné s myšlenkou 
fair play a týmovosti ve smyslu reprezentace klubu.  

b) účast družstva na venkovním turnaji je možná pouze za přítomnosti trenéra týmu. 
c) nominaci družstva a s tím spojené záležitosti, které se dotýkají sportovní stránky věci, 

budou vždy určovat pouze trenéři týmu. 
d) klub bude administrativně podporovat venkovní turnaje, avšak organizace a finanční 

náklady (doprava, startovné, stravné atd.) s nimi spojené jsou výhradně v režii sponzorů, 
resp. rodičů. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Porušení této směrnice může vést k zániku členství v souladu s čl. IV, písm. C), bod 1, písm. c) 

Stanov klubu. 
 

3.2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 

 
 
 
V Chebu, dne 31. 1. 2019 
 
      
 
 
 
 

_________________________  _______________________ 
MUDr. Ilja Horník          Josef Krutina 

předseda klubu   sekretář klubu 


