PRAŽSKÝ SVAZ HOKEJBALU
PTU, Hanusova 347/16, Praha 4, 140 00
www.hokejbal-stred.cz www.streethockey.cz

PRAŽSKÝ SVAZ HOKEJBALU

si Vás dovoluje srdečně pozvat na turnaj

PRAŽSKÝ MÍČEK 2018
v kategorii starší žáci
Praha - Palmovka, 18. února 2018
Vážení,
jménem Pražského svazu hokejbalu si Vás dovoluji pozvat na hokejbalový turnaj
Pražský míček pořádaný ve věkové kategorii starších žáků. Turnaj může být právě pro
Vaše mužstvo kvalitní herní přípravou před zahájením jarní části hokejbalové sezóny.
Letošní model turnaje bude zveřejněn až na základě počtu přihlášených mužstev.
Očekávaná je účast šesti až osmi mužstev. Každému mužstvu je na turnaji povolena
účast omezeného počtu tří tzv. volných hráčů, tzn. že nemusí být ani registrováni
v mužstvu, za které na turnaji nastupují, ani nemusí mít registrační průkaz ČMSHb.
Pro zařazení do turnaje je rozhodující datum odeslání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je
11. února 2018. V případě většího počtu přihlášených mužstev si pořadatel vyhrazuje
právo výběru účastníků nebo změny herního systému.
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Termín konání:

18. února 2018

Místo konání:

Stadion mládeže Palmovka, Sokolovská 274/176, Praha 8

Kategorie:

Starší žáci

Pořadatel:

Pražský svaz hokejbalu

Kontaktní osoba:

Skramužský Marek, 731 205 552, skramuzsky@hokejbal.cz
Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00

Podmínky účasti:

1. Závazná přihláška mužstva ve stanovené kategorii s výjimkou pro
omezený počet tří tzv. volných hráčů odeslaná na poštovní nebo
elektronickou adresu kontaktní osoby nejpozději do 11. února 2018.
2. Zaplacení startovného 1.500,- Kč nejpozději do 12. února 2018 na
účet pořadatele 4561159001/5500 a zaslání dokladu o zaplacení na
poštovní nebo elektronickou adresu kontaktní osoby. V případě, že
nebude odeslán doklad o zaplacení, nebude přihláška do turnaje
považována jako závazná. Zaplacení startovného je možné po
domluvě rovněž osobně nejpozději v den konání před úvodním
utkáním mužstva na turnaji.
3. Zaplacení herní jistoty 500,- Kč je splatné na místě. Herní jistota je
vratná v případě, že se mužstvo neprohřeší proti závazným pravidlům
turnaje, viz. samostatný bod.
4. Zaplacení zálohy 200,- Kč za předané klíče od šaten. Po vrácení
klíčů bude vždy záloha vrácena.
5. Podepsání čestného prohlášení, jímž vedoucí mužstva zodpovídá
za zdravotní způsobilost hráčů, jejich nastoupení na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost za případné škody způsobené chováním
hráčů mužstva. Tuto skutečnost potvrdí vedoucí mužstva svým
podpisem před úvodním utkáním mužstva na turnaji.
6. Odevzdání turnajové soupisky mužstva vygenerované v IS ČMSHb,
případně doplněné o ručně dopsané tzv. volné hráče (uvedené datum
narození).

Odvolání:

Případný protest musí být podán nejpozději 15 minut po skončení
utkání společně se složeným vkladem 200,- Kč. Na pozdější protesty
nebude brán zřetel. Proti výrokům rozhodčích není odvolání.
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Pravidla:

▪ hraje se dle pravidel ČMSHb
▪ nutné stejné identické dresy pro celé mužstvo kromě brankáře
▪ přilby nemusí být totožné barvy
▪ počet hráčů 5+1

Rozhodčí:

Rozhodčí, časoměřiči a zapisovatelé s licencí ČMSHb.

Občerstvení:

Zajištěno přímo v areálu sportoviště.

Ubytování:

Možnost zajistit rezervaci ubytování do 300,- Kč na osobu a noc.

Rozpis turnaje:

Rozpis obdrží přihlášená mužstva obratem po uzávěrce přihlášek
nejpozději do 13. února 2018. Předpokládaný začátek turnaje je v
neděli od 9:00 hod. Začátek finálového utkání je stanoven od 17:00
hod. Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje a předání cen následuje
hned po skončení finálového utkání. Předpokládaný konec turnaje je
v neděli v 18:00 hod.

Hrací doba:

Hrací doba bude určena až na základě počtu přihlášených mužstev
(předpokládaná hrací doba 2x10 minut, tresty 1, 3, 6 minut).

Herní systém:

Herní systém bude určen až na základě počtu přihlášených mužstev.
▪ každému zúčastněnému mužstvu je
minimálně 4 utkání (80 minut čistého času)

garantováno

sehrání

▪ v případě nerozhodného výsledku ve vyřazovací části následují
hned 3 samostatné nájezdy na každé straně, případně do rozhodnutí
Vyhodnocení:

Všechna mužstva získají poháry nebo trofeje a diplomy za umístění.
Trofej obdrží nejlepší brankář, nejlepší obránce, nejlepší útočník,
nejlepší střelec a nejslušnější mužstvo turnaje.

Ztráta herní jistoty: Pokud se mužstvo prohřeší proti níže uvedeným závazným pravidlům
turnaje, nebude mu vrácena herní jistota.
▪ nenastoupení mužstva k odehrání utkání
▪ předčasné ukončení utkání rozhodčím z viny Vašeho mužstva
▪ předčasné opuštění turnaje Vaším mužstvem
▪ fyzické napadení rozhodčích nebo funkcionářů turnaje hráčem
nebo hráči uvedenými na Vaší soupisce
▪ škody na zařízení sportoviště způsobené hráči Vašeho mužstva

