MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČR U 15
KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ

PROPOZICE

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel:

HC Energie Karlovy Vary a HC STADION CHEB

2. Organizátor:

Karlovarský KVV ČSLH

3. Místo konání:

KV Aréna – Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
Zimní stadion Cheb – Valdštejnova 1513/70, 35002 Cheb

4. Termín:

23. 1. – 26. 1. 2019

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organizační výbor turnaje:
Ředitel turnaje:
Vedoucí turnaje KV:
Vedoucí turnaje Cheb:
Sportovně technická komise:
Disciplinární komise:
Komise rozhodčích:
Zdravotní zabezpečení:

Krutina Josef, mob. 603 539 439
Špírek Rostislav
Bc. Kostourek Michal

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Hrací řád
a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a
ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží
organizačnímu výboru turnaje.
b) Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů ročníku 2004 a mladší. Nominace je v režimu
VTM, tedy dle příslušnosti ke klubu.
c) Vedoucí týmů vyplní soupisku na webovém rozhraní http://maly.hokejovyzapis.cz před
zahájením turnaje (nejpozději do 18. 1. 2019).
d) Zápis o utkání může obsahovat max. 20 hráčů + 2 brankáře.
e) Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně
pojištěni, mají platnou lékařskou prohlídku.
2. Hrací systém
Dvě skupiny o sedmi účastnících dle rozlosování viz písm. E. Utkání ve skupinách se
hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. Mužstva, která se ve skupinách umístí
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na druhém místě budou hrát utkání o konečné 3. místo a mužstva, která se ve
skupinách umístí na prvním místě sehrají finálové utkání. Obě utkání o konečné
umístění se hrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného výsledku v základní hrací
době následuje pětiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez
úpravy hrací plochy. V prodloužení hrají družstva v počtu čtyř hráčů v poli a s jedním
brankářem. V případě nerozhodného výsledku i po prodloužení následují k určení vítěze
samostatné nájezdy dle čl. 407 SDŘ. Utkání o pořadí na dalších místech se nehrají a
pořadí mužstev se určí dle čl. 417 SDŘ.
3. Hrací čas
a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času
b) Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času,
větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času. V případě
vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání
DK turnaje.
c) Úprava ledové plochy probíhá vždy po první třetině a po skončení utkání.
d) Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání
začne ihned po rozbruslení, bez úpravy hrací plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne
pořadatel turnaje.
e) Družstvo, které je uvedené jako domácí, sbírá po rozcvičení puky.
4. Řízení utkání
Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Finálové utkání se bude řídit
systémem čtyř rozhodčích. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič,
trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje KR ČSLH.
5. Zápis o utkání
Zápis o utkání se bude používat na webovém rozhraní http://maly.hokejovyzapis.cz
online. Vedoucí týmů minimálně 15 minut před začátkem utkání nahlásí
zapisovateli případné změny v sestavě, čísla dresů jednotlivých hráčů, kapitána a
startujícího gólmana. Bezprostředně po skončení zápasu nahlásí vedoucí týmů případné
zranění hráčů.
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, a to písemně vedoucímu turnaje
s vkladem 1000,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch
pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

Karlovarský KVV ČSLH, KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary | tel.: +420 603 539 439 | email: ks-karlovarsky@cslh.cz

C. HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel turnaje hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní
službu, ubytování, stravování pro všechny zúčastněné týmy (vždy max. 22 hráčů + 4
členové realizačního týmu).
2. Mužstva umístěna na 1. – 3. místě obdrží pohár a medaile. Individuální ocenění
obdrží nejlepší hráči obou týmu po každém utkání. Individuální ocenění obdrží
nejlepší brankář turnaje, nejlepší obránce a útočník.
3. Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů (světlé – tmavé) opatřené čísly. Mužstvo
uvedené v rozpise turnaje jako domácí, hraje ve světlých dresech.

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Týmy umístěné na medailových pozicích mají povinnost zúčastnit se závěrečného
ceremoniálu. Nerespektování tohoto nařízení bude disciplinárně řešeno pokutou ve
výši 5.000,- Kč.
2. Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny
pořadatele.
3. Zápisy o utkání budou dostupné na icloud úložišti www_______/v aplikaci
maly.hokejovyzapis.cz.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí
potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

E. ROZPIS UTKÁNÍ
SKUPINA „A“ – Karlovy Vary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moravskoslezský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj

SKUPINA „B“ – Cheb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kraj Hl. město Praha
Královehradecký kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
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SKUPINA A – Karlovy Vary
9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

Moravskoslezský kraj - Karlovarský kraj
Kraj Vysočina - Liberecký kraj
Zlínský kraj - Jihomoravský kraj
Středočeský kraj - Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina
Liberecký kraj - Zlínský kraj
Jihomoravský kraj - Středočeský kraj

SKUPINA A – Karlovy Vary
9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

9:00
11:00
13:00

9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

SKUPINA B - Cheb

Kraj Hl. město Praha – Pardubický kraj
Královehradecký kraj – Olomoucký kraj
Ústecký kraj – Plzeňský kraj
Jihočeský kraj – Pardubický kraj
Kraj Hl. město Praha – Královehradecký kraj
Olomoucký kraj – Ústecký kraj
Plzeňský kraj – Jihočeský kraj

SKUPINA B - Cheb

Královehradecký kraj – Pardubický kraj
Ústecký kraj - Kraj Hl. město Praha
Jihočeský kraj – Olomoucký kraj
Pardubický kraj – Plzeňský kraj
Královehradecký kraj – Ústecký kraj
Kraj Hl. město Praha – Jihočeský kraj
Olomoucký kraj – Plzeňský kraj

25. 1. 2019 (pátek)

Liberecký kraj – Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj – Karlovarský kraj
Středočeský kraj – Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj – Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj – Liberecký kraj
Zlínský kraj – Středočeský kraj
Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina

SKUPINA A – Karlovy Vary

9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

24. 1. 2019 (čtvrtek)

Kraj Vysočina – Karlovarský kraj
Zlínský kraj – Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj – Liberecký kraj
Karlovarský kraj – Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina – Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj – Středočeský kraj
Liberecký kraj – Jihomoravský kraj

SKUPINA A – Karlovy Vary
9:00
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30

23. 1. 2019 (středa)

SKUPINA B - Cheb

Olomoucký kraj - Kraj Hl. město Praha
Ústecký kraj – Pardubický kraj
Jihočeský kraj – Královehradecký kraj
Kraj Hl. město Praha – Plzeňský kraj
Pardubický kraj – Olomoucký kraj
Ústecký kraj – Jihočeský kraj
Plzeňský kraj – Královehradecký kraj

26. 1. 2019 (sobota)

O 3. místo – A2 – B2
Finále – A1 – B1
Slavnostní ceremoniál (předávání cen)

Důležité kontakty:
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