HC YOUNG TALENTS HOCKEY
www.young-talents.cz

pořádá

ve spolupráci s městem Náchod

HOKEJOVÝ TURNAJ
YOUNG-TALENTS CUP 2018

29. - 30.12.2018

Hokejový turnaj 2018
Náchod r. 2004/5 a 2011/12
29. – 30. 12. 2018

propozice turnaje
Termín konání:

29.- 30.12.2018

Místo konání:

Zimní stadion Náchod

Adresa ZS

Na Strži 1795, Náchod

Pořádatel:

HC YOUNG-TALENTS HOCKEY s.r.o.

Pro hráče ročníků:

2004/05
2011/12
(dívky mohou být o jeden rok starší)

Hlavní pořatel:

Milan Zachariáš a Martin Táborský
tel: +420 603 431559 nebo 776 164 316
e-mail: info@young-talents.cz

Hokejový turnaj 2018
Náchod r. 2004/05 a 2011/12
29. – 30. 12. 2018

Herní systém a pravidla turnaje:
přednost při přihlášení mají kluby, které přihlásí tým ročníků 2004
a 2011
• hraje se 3 on 3 současně na dvě hřiště rozdělená podélně na ose
hriště
• na obou polovinách (hřištích) probíhají dva nezavisle hodnocené
turnaje ročníků 2004/05 a 2011/12
• dle svazových regulí mohou být devčata o rok starší
• turnaj se hraje 1. hrací den s každým (pět zápasů každý tým)
• hrací doba 2 x 10 minut hrubého času
• zápasy o umístění se hrají 2. hrací den 2 x 20 minut hrubého
času
• střídání po jedné minutě na zvukový pokyn nebo ta píšťalku
rozhodčího.
• minimální počet hráčů 6 + 2, maximální 9 + 2
• ve hře musí být pravidelně střídány všechny formace
• v případě zjištění porušení pravidel předchozího odstavce b ude
výsledek utkání kontumován v neprospěch provinivšího se
týmu
• hrajeme fair-play podle pravidel mini hokeje platných pro danou
věkovou kategorii
• za faul bude bezodkladně nařízeno trestné střílení.
•
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propozice turnaje

Bodový systém:
za výhru v utkání budou uděleny dva body, za remízu jeden, za
prohru nula
• po každém zápase bude jedno trestné střílení na každé straně
vyhraný tým si připíše jeden bonusový bod do tabulky
• rozhodujícím kritériem pro určení konečného pořadí v tabulce je počet získaných bodů, vzájemné utkání, počet vstřelených
branek, počet obdržených branek, los.

•

Ceny:
každý tým obdrží diplom, pamětní medaile a dárkové předměty
• po každém utkání budou vyhlášeni nejlepší hráči utkání (po
jednom z každého družstva), kteří obdrží pamětní diplom (vyberou
trenéři jednotlivých týmů)
• za celkové výkony na celém turnaji budou oceněni nejlepší hráči
jednotlivých týmů na závěrečném vyhlášení (hráče vyberou
trenéři týmů).

•

Ubytování a stravování:
stravování a ubytování si každý tým zajišťuje sám
• vedoucím mužstev mohou být poskytnuty kontakty
• Doporučení: Hotel Zimní stadion Náchod
• Kontakt: paní Krátká tel.: 604702132
•
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Podmínky účasti:
doložení data narození hráčů např. kopií rodného listu
• trenéři a vedoucí týmů jsou zodpovědní, že všichni startující hráči
prošli lékařskou prohlídkou a mají platné pojištění
• předání kompletní soupisky včetně číselného označení hráčů
• každé družstvo si přiveze 2 sady různě barevných dresů světlá a
tmavá
•

Starovné:
•
•
•
•
•

7.000 Kč za tým (13.000 za týmy dva týmy z jednoho klubu)
startovné je potřeba zaslat předem na účet 2801370916/2010
a to do 10. 12. 2018.
do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno klubu pro snadnou
identifikaci (např. Mountfield HK 2012)
doklad o zaplacení startovného bude předán v průběhu turnaje.
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rozlosování a časový harmonogram turnaje

Účastníci turnaje
Ročník 2004/05
Mladé Pušky
Young-talents Black
Young-talents Orange
Young-telents White
HC Hvězda Yellow
HC Hvězda Praha Red

Ročník 2011/12
Hradec Hrálové „A“
Hradec Králové „B“
Young-talents
HC Letci Letňany „A“
HC Letci Letňany „B“
HC Hvězda Praha
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Rozpis zápasů
sobota 29.12.2018 základní část – 3x10 min.
číslo

čas

2004/05

2011/12

1

8:00 – 8:40

MLADÉ PUŠKY – YT BLACK

HRADEC KR.„A“– HRADEC KR.„B“

2

8:45 – 9:20

YT – YT WHITE

YOUNG TALENTS – LETŇANY „A“

úprava ledu
3

9:35 – 10:10

HVĚZDA YELLOW – HC HVĚZDA RED

LETŇANY „B“ – HC HVĚZDA

4

10:15 – 10:50

YT WHITE – MLADÉ PUŠKY

LETŇANY „A“ – HRADEC KR. „A“

úprava ledu
5

11:05 – 11:40

6

11:45 – 12:20

YT BLACK

– YT ORANGE

HC HVĚZDA RED - YT WHITE

HRADEC KR.„B“ – YOUNG-TALENTS
HC HVĚZDA – LETŇANY „A“

úprava ledu
7

12:35 – 13:10

HC HVĚZDA YELLOW – YT ORANGE

LETŇANY „B“ – YOUNG-TALENT

8

13:15 – 13:50

MLADÉ PUŠKY – HC HVĚZDA RED

HRADEC KR. „A“ – HC HVĚZDA

úprava ledu
9

14:05 – 14.40

HC HVĚZDA YELLOW – YT BLACK

LETŇANY „B“ – HRADEC KR. „B“

10

14:45 – 15:20

YT ORANGE – MLADÉ PUŠKY

YOUNG-TALENTS – HRADEC KR.„A“

úprava ledu

11

15:35 – 16:10

YT WHITE – HC HVĚZDA YELLOW

LETŇANY „A“ – LETŇANY „B“

12

16:15 – 16:50

HC HVĚZDA RED – YT BLACK

HC HVĚZDA – HRADEC KR. „B“

úprava ledu
13

17:05 – 17:40

MLADÉ PUŠKY – HVĚZDA YELLOW

HRADEC KR. „A“ – LETŇANY „B“

14

14:45 – 18:20

HC HVĚZDA RED – YT ORANGE

HC HVĚZDA – YOUNG-TALENTS

úprava ledu
15

18:35 – 19:10

YT BLACK – YT WHITE

HRADEC KR. „B“ – LETŇANY „A“
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Rozpis zápasů
neděle 30.12.2018 play-off o umístění – 2x20 min.

Dle umístění po základní části:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A1
B2
C3
D4
E5
F6

Týmy A1 a B2 obou kategorií umístěné po základní části na 1. a 2.
místě postupují přímo do semifinále. Týmy umístěné na 3. až 6.
místě obou kategorií sehrají zápasy o postup do semifinále.
číslo

čas

2004/05

2011/12

16

8:00 – 8:50

o postup do semifinále C3 – F6

17

8:55 – 9:40

o postup do semifinále D4 – E5
úprava ledu

18

9:55 – 10:40

semifinále 1 A1 – vítěz zápasů č. 16 a 17 s horším umístěním po ZČ

19

10:45 – 11:30

semifinále 2 B2 – vítěz zápasů č. 16 a 17 s lepším umístěním po ZČ
úprava ledu

20

11:45 – 12:30

o konečné 5. místo – poražení ze zápasů č. 16 a 17

21

12:35 – 13:20

o konečné 3. místo – poražení semifinalisté
úprava ledu

22

13:35 – 14:20
14:20 – 14:45

finále – vítězové semifinále
vyhlášení výsledků

