
SKP Slovan Moravská Třebová 

pořádá halový turnaj  

mladších žáků ročníku 2002 a mladších 

HEDVA CUP 2015 

 

Pořadatel:   SKP Slovan Moravská Třebová 

Termín:  10.01.2015 

Startovné:  1.500,- Kč (na místě proti potvrzení) 

Místo:   sportovní hala u ZŠ v Městečku Trnávce  

Hrací plocha:   povrch MONDO-FLEX, rozměry 38 x 16 m, branky 2 x 3 m 

Informace: telefonicky Jaroslav Žouželka - 736 609 219,                                                           

e-mail: zouzelka.jaroslav@seznam.cz 

Věková kategorie:  mladší žáci ročník 2002 a mladší  

Začátek:  prezentace 7:20 – 7:50 hod., , slavnostní zahájení v 8:30 hod., začátek 

1. utkání v 8:00 hod.  

Hrací doba:   1 x 13 minut v základní části turnaje     

   1 x 15 minut o konečné umístění 

Mužstva:  FC Svratka Brno, FC Boskovice, FX SAN-JV Šumperk, TJ Svitavy, TJ  

Lanškroun, Sokol Bystré, SKP Slovan Moravská Třebová bílí, modří 

Systém turnaje:  v zákl. části každý s každým, poté hrají všechny mužstva o konečné 

pořadí                    

7. - 8. místo - o 7. místo                

5. - 6. místo - o 5. místo               

3. - 4. místo - o 3. místo               

1. - 2. místo -  finále               

Počet hráčů: 4+1 – soupiska max. o počtu 12 hráčů, každý hráč startuje na vlastní 

registrační průkaz nebo na průkaz zdravotní pojišťovny  

 
Velikost míče: 4 

mailto:zouzelka.jaroslav@seznam.cz


 
Ceny: mužstva na 1. – 4. místě poháry, 1. – 3. medaile, ostatní drobné ceny, 

které obdrží rovněž nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje   
 
Pitný režim: zajišťuje pořadatel – každý tým obdrží 3 x 1,5 l nápoje  
 
Stravování:  v hale bude po celou dobu turnaje otevřen bufet s občerstvením,  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HRACÍ PLÁN – ZÁPASY VE SKUPINÁCH 
 
 

utkání čas soupeři výsledek 

1. 8:00 Slovan - modří  Slovan - bílí  

2. 8:15  Svitavy  Lanškroun  

 
                                  8:30                                     Slavnostní zahájení turnaje 

3. 8:45 Boskovice Šumperk  

4. 9:00 Svratka Bystré  

5. 9:15 Slovan - modří Svitavy  

6. 9:30 Boskovice Lanškroun  

7. 9:45 Svratka Šumperk  

8. 10:00 Bystré Slovan - bílí  

9. 10:15 Slovan - modří Boskovice  

10. 10:30 Svratka Lanškroun  

11. 10:45 Svitavy Slovan - bílí  

12. 11:00 Bystré Šumperk  

13. 11:15 Slovan - modří Svratka  

14. 11:30 Svitavy Boskovice  

15. 11:45 Šumperk Slovan - bílí  

16. 12:00 Bystré Lanškroun  

17. 12:15 Svitavy Svratka  

18. 12:30 Boskovice Slovan - bílí  

19. 12:45 Slovan - modří Bystré  

20. 13:00 Šumperk Lanškroun  

21. 13:15 Boskovice   

22. 13:30 Svitavy Svratka Bystré  

23. 13:45 Slovan - modří Šumperk  

24. 14:00 Lanškroun Slovan - bílí  

25. 14:15 Boskovice Bystré  

26. 14:30 Svitavy Šumperk  

27. 14:45 Slovan - modří Lanškroun  

28. 15:00 Svratka Slovan - bílí  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPASY O KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ 
 

 
16:20 – slavnostní zakončení turnaje  
           – vyhlášení pořadí družstev, nejlepšího střelce, hráče a brankáře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UTKÁNÍ ČAS SOUPEŘI VÝSLEDEK 

o 7. místo 15:15 7. 8.  

o 5. místo 15:30 5. 6.  

o 3. místo 15:45 3. 4.  

finále 16:00 1. 2.  



Pravidla turnaje 
 

  
1.  Základní počet hráčů na hřišti je 4 + 1, hokejové střídání, maximální počet hráčů za družstvo 

je 12 
 

2. Doba hry:  1 x 13 min. v základní části, o umístění 1 x 15 min. (1 min. na střídání družstev 
mezi zápasy). Časomíra nad hrací plochou je pouze orientační, hrací dobu určuje rozhodčí na 
daném hřišti 

      

3. Střídání hokejovým způsobem bez přerušení hry, v případě vyššího počtu hráčů na hřišti 
následuje vyloučení (žlutá karta) na 2 min, v případě vstřelení branky návrat do hry a hra v 
plném počtu. 

       

4. Žlutá karta - vyloučení hráče na 2 min (v případě vstřelení branky soupeřem se vyloučený 
hráč vrací do hry).Červená karta – vyloučení hráče do konce zápasu, přesilovka 2 min, 
potom je možno nahradit dalším hráčem, během 2 min může padnout i více branek. 
Vyloučený hráč může nastoupit až v dalším utkání. Druhá červená karta – vyloučení do 
konce turnaje. 

 

5. Hra brankáře: 

 malou domů NESMÍ brankář chytit do rukou, v případě, že se brankář dotkne rukama míče, 
který je mimo brankoviště, následuje  pokutový kop. 

 při  zahrání míče soupeřem za brankovou čáru brankář uvádí míč do hry výhozem z ruky či 
výkopem nohou vždy pouze do vlastní poloviny hrací plochy. Spoluhráč se musí dotknout 
míče na vlastní polovině hřiště (v případě porušení pravidla kope soupeř přímý volný kop ze 
středového kruhu půlící čáry nebo může rozhodčí ponechat výhodu soupeři). Trenér může 
stáhnout brankáře ze hry a nahradit jej pátým hráčem v poli. V tomto případě nesmí žádný 
hráč zastupující brankáře hrát rukou. 

 míč hraný ze hry, pokud jej brankář chytí do rukou, může brankář uvést zpět do hry 
výhozem i přes polovinu hřiště, případně položit na zem, opustit brankoviště a hrát s ním 
jako pátý hráč v poli  

           

6. Zahrání stropu či jiného vybavení haly - míč rozhodčího 
 

7. Všechny kopy jsou přímé, při zahrávání kopu musí být soupeřův hráč vzdálen od míče min. 5 
m. Gól dosažený i přes polovinu hřiště platí. Standardní  situace musí být zahrána  do 5 s. 

 

8. rohy a auty se kopou 
 
Turnaj bude rozhodovat rozhodčí zajištěný pořadatelem.  
 
 



O pořadí rozhoduje: 

 

    a)  počet bodů (3 – 1 – 0)    

    b)  vzájemné utkání ( více než 2 mužstva – minitabulka) 

    c)  rozdíl skóre 

         d)  větší počet vstřelených branek 

    e)  3 penalty  ( po vystřídání všech hráčů, může se exekutor opakovat) 

 

Pořadatelé turnaje si vyhrazují právo tyto pravidla mírně upravit. Konečná verze bude známa v den 

konání turnaje a bude oznámena všem zúčastněným trenérům. 

 

 

Všeobecné informace: 

 

 

Hala bude otevřena od 7:15 hodin. Dřívější přístup není možný. 

Prezentace bude probíhat od 7:20 do 7:50 hodin, případně před začátkem prvních zápasů. Úhrada 

startovného v hotovosti při prezentaci. Prosíme o odevzdání soupisky při prezentaci. Důvěřujeme 

trenérům, že se zúčastní pouze povolení hráči výše uvedeného ročníku. Oficiální zahájení turnaje a 

výkop je v 8:00 hod. V případě pozdějšího příjezdu prosíme o telefonickou informaci, aby bylo 

možné případně upravit program z důvodů času. Po našem vyhrazeném čase následují v hale další 

aktivity. 

 

Žádáme všechny hráče a trenéry mužstev, kteří půjdou na hrací plochu, aby používali pouze 

sálovou obuv se světlou podrážkou, která nezanechává černé či jiné šmouhy. Bez přezutí nebude 

hráč ani trenér vpuštěn na hrací plochu. Doprovodu hráčů (vyjma realizačních týmů) je vstup na 

hrací plochu zakázán! 

 

Žádáme hráče a trenéry, aby v sálové obuvi nechodili mimo prostory haly. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v hale jsou k dispozici pouze malé šatny, prosíme trenéry, aby nepovolili rodičům 

vstup do prostor šaten. Trenéři jednotlivých týmů odpovídají za případné škody, způsobené jejich 

svěřenci. Pro rodiče je vyhrazena galerie v patře. 



Ocenění:  mužstva na 1. – 4. místě poháry, 1. – 3. medaile, ostatní drobné ceny 

                budou vyhodnoceni: 

 nejlepší hráč turnaje 

 nejlepší brankář turnaje  

 nejlepší střelec turnaje 
 

 

 

Důležitá upozornění: 

 

 

Každý hráč startuje na svůj vlastní registrační průkaz!!! (případně jiný doklad) 

 

Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není zajištěn! 

 

Pořadatelé turnaje dále upozorňují, že nezajišťují pro účastníky turnaje úrazové pojištění. 

 

Pořadatel nezajišťuje pro zúčastněné stravování, v hale je k dispozici občerstvení. 

 

Prosíme hráče i jejich doprovod o udržování čistoty v hale a přilehlých prostorách. K dispozici bude 

dostatečný počet odpadkových košů v prostoru haly i občerstvení.  

  

 

 

 

Kontakty:  

Jaroslav Žouželka 736 609 219           Bc. Martin Tylšar 739 143 633       
Hlavní trenér mládeže                                předseda SKP Slovan M. Třebová                 
 

 


