MEMORIÁL JOSEFA VESELÉHO
16. ročník mezinárodního hokejového turnaje mladých hokejistů
o pohár města Jaroměře za podpory starosty města Jaroměře pana Ing. Jiřího Klepsy

PROPOZICE TURNAJE
Účastníci turnaje:
Skupina A:

Skupina B:

HCM Jaroměř

HC Lomnice n. P.

VHK Vsetín

HC Berounští Medvědi

HK Levice (SVK)

HK Iskra Partizánske (SVK)

BK Havlíčkův Brod

Jungadler Mannheim (GER)

MŠHK Prievidza (SVK)

HOBA Bratislava (SVK)

Datum a místo konání

Turnaj se uskuteční poslední víkend v březnu, tedy od 30. 3. do 2. 4. 2017 na zimním
stadionu v Jaroměři.

Pořadatel turnaje

Pořadatelem turnaje je hokejový klub HCM Jaroměř. Ředitelem turnaje je Tomáš
Veselý (tomasek.vesely@gmail.com).

Hrací systém turnaje

Týmy jsou rozděleny do dvou skupin po 5 účastnících, které sehrají systémem každý
s každým. Dle určeného pořadí sehrají týmy tzv. velké PLAY OFF (1. a 2. týmy ze
skupin), malé PLAY OFF (3. a 4. týmy ze skupin) a série o umístění (5. týmy ze
skupin).

Pravidla turnaje

Turnaj se hraje dle pravidel ČSLH pro danou kategorii s upravenými tresty a hrací
dobou. Hrací doba turnaje je 3 x 12 minut čistého času. Menší trest – 1 minuta, větší
trest 3 minuty, osobní trest 7 minut. Při udělení trestu ve hře proběhne disciplinární
řízení o výši trestu. Při udělení dvou trestů OK následuje STOP na nejbližší utkání.
Při udělení tří trestů OT následuje STOP na nejbližší utkání. Turnaj řídí kvalifikovaní
rozhodčí ČSLH.

Zdravotní dozor

Po celou dobu turnaje bude zajištěn zdravotní dohled, který zajistí VZS ČČK Náchod.

Hodnocení zápasů

Zápasy se hrají tříbodovým systémem, to znamená, že v případě remízy rozhodují o
vítězi utkání - ve skupině 3 série samostatných nájezdů, v PLAY OFF potom 5
minutové prodloužení a následně 3 série nájezdů.

Rovnost bodů

Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, popř. a) rozdíl skóre, b) vstřelené
branky, c) obdržené branky, d) los. Pokud budou mít 3 a více mužstev rovný počet
bodů, rozhoduje podle stejného systému tabulka ze vzájemných zápasů.

PLAY-OFF

Malé i velké PLAY-OFF se sehrají systémem SF a následných zápasů o umístění.

Série o umístění

Série o umístění se hraje systémem 2 zápasů na body. První utkání může skončit
remízou. V případě rovnosti bodů po druhém utkání následuje 5 minut prodloužení,
případně série 3 nájezdů.

Věkové hranice

V turnaji startují hráči ročníku 2003 a mladší. Dívky mohou startovat dle pravidel
ČSLH pro příslušnou věkovou kategorii.

Dresy a střídačky

Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů. Před každým zápasem si domácí tým
vybere střídačku i variantu dresů. V případě podobnosti dresů vyberou variantu
dresů rozhodčí. Domácí tým HCM Jaroměř má vždy v utkání právo využít domácí
střídačku, i když je uvedeno jako tým hostí.

Protesty

Protesty řeší vedení turnaje spolu s rozhodčími a to při vkladu 500,-Kč. Je-li protest
oprávněný – vklad se vrací. V opačném případě propadá v prospěch organizace
turnaje a putuje do pokladny pro charitativní akci.

Odměny

Každé mužstvo obdrží za umístění v turnaji diplom, pohár a drobné pozornosti od
pořadatelů a města. Bude vyhodnocen nejlepší brankář, hráč, střelec, vítěz
kanadského bodování, talent turnaje. Cenou vedoucího turnaje je pohár pro
nejsympatičtější a nejsportovnější mužstvo turnaje.

Dovednostní soutěže

Proběhne soutěž brankářů a střelců při samostatných nájezdech, rychlostní soutěž
jednotlivců a čtyřčlenného družstva na jedno kolo, přesnost střelby jednotlivce a
miniturnaj v minihokeji. Novinkou v dovednostních soutěžích bude tzv. hokejový
biatlon.

Charitativní akce

Během turnaje bude probíhat výběr dobrovolného vstupného a dražba hokejových
rekvizit. Smyslem této akce je vybrat finanční dar pro základní školu speciální
v Jaroměři, s níž tímto způsobem spolupracujeme již pátým rokem. Ve škole
proběhne i společná beseda.

Vyhlášení

Všechna mužstva se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen za
účasti zástupců Města a sponzorů.

Stravování a ubytování

Pořadatel zajišťuje pro účastníky turnaje a jejich doprovod stravování v restauraci
MEXITA Jaroměř. Ubytování účastníků je zajištěno na internátu středního
odborného učiliště v Jaroměři. Cena denního balíčku je 500,- KČ (250,- KČ
ubytování, 100,- KČ oběd, 90,- KČ večeře a 60,- KČ snídaně).

