
                  
                    

 

 

LEDNÍ HOKEJ 

Datum konání:  29. 1. 2018 – 1. 2. 2018 

Organizátor: Pardubický kraj, Jaroslav Landsman, e-mail: ks-pardubicky@cslh.cz, 
tel.: 606 076 131 

 TJ Lokomotiva Česká Třebová, HC Spartak Choceň   

Místo konání: ZS Česká Třebová, skupina A: Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, 
Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, 
Liberecký kraj, Jihočeský kraj 

 
ZS Choceň, skupina B: Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, 
Středočeský kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Kraj 
Vysočina 

 

Ředitel závodu: Česká Třebová: Stanislav Ruda 

email: hcceskatrebova@seznam.cz 

tel.: +420 728 113 856 

 

Choceň:   Tomáš Zavřel 

email: zavrtom@seznam.cz 

tel.: +420 776 845 128 

 

Soutěžní kategorie: hráči narození v roce 2003 a mladší 

Počet účastníků: každý kraj může nominovat maximálně 22 hráčů a 4 osoby doprovodu 
(22+4) 

Podmínky turnaje: hraje se na soupisky – seznamy hráčů 

vedoucí družstva bude mít k nahlédnutí potvrzenou lékařskou 
prohlídku, bezinfekčnost a průkaz pojištěnce (kopii) všech hráčů 

Soutěžní pravidla: turnaj krajů se hraje dle pravidel ledního hokeje, soutěžního 
a disciplinárního řádu ČSLH a propozic tohoto turnaje krajů. Ve 
skupinách se hraje dvoubodovým systémem. O umístění tříbodovým 
systémem tj. do rozhodnutí a určení vítěze. Při hře se neuplatňuje 
pravidlo o hybridním zakázaném uvolnění a po zakázaném uvolnění je 
dovoleno střídat. 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 
2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou 
poslány na všechny kraje 

 
Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018   

soupisku je možno upravit v závažných případech do zahájení turnaje 

 
Rozhodčí:   kvalifikovaní rozhodčí ledního hokeje 



                  
                    

 

 
 

Hrací doba: ve skupinách 3x15 minut čistého času s úpravou ledu vždy po 1. třetině 
a po skončení utkání, v přestávce, kde se neupravuje ledová plocha, je 
odpočinek 3 minuty  

    
před každým utkáním je 5minutové rozbruslení a následuje začátek 
utkání 
 
utkání o 3.–6. místo se hrají 3x15 minut čistého času, s úpravou ledu 
vždy po jedné třetině a po skončení utkání, v přestávce, kde se 
neupravuje ledová plocha, je odpočinek 3 minuty 
 
utkání o 1. a 2. místo se hraje 3x20 minut čistého času, s úpravou ledu 
po každé třetině  

 

Tresty:  při utkání hraných 3x15 minut jsou tresty: 1 minuta, 3 minuty a 7 minut; 
v utkáních o 1.–6. místo hraných 3x20 minut tresty kráceny nejsou, čl. 
529 SDŘ o evidenci vyšších trestů platí v plném rozsahu  

             
Protesty:    řídící komise STK turnajů 

 (A – Pavel Kučera, Rostislav Telecký, Václav Lepša),  
 (B – Jan Frnka, Dušan Přikryl, Petr Farkas) 
 vklad 1000 Kč, při oprávněném protestu vratný 

Vyhlášení výsledků:  proběhne po skončení turnaje v Chocni 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM       
2018 

Ceny:     soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom 

  soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom 

Změna propozic: v případě nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje 
právo změny propozic v souladu s pravidly 

pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě 
mimořádných událostí  

 
Zdravotní zajištění:   po celou dobu turnaje je zajištěna zdravotní služba 

Hrací systém:  v základních skupinách o sedmi účastnících každý s každým bez 
prodloužení 

 
  určení pořadí ve skupině se řídí článkem 417 SŘ ČSLH, 
 
  semifinálové utkání a utkání o konečné umístění na 1.–6. místě se 

hrají do rozhodnutí dle čl. 404–406 SŘ ČSLH (prodloužení 5 min., 
bez úpravy ledu 5 nájezdů a potom po jednom) 

 
  semifinále hrají mužstva umístěná ve skupinách na 1. a 2. místě (A1 

– B2, B1 – A2), (čas 3x15 minut) v České Třebové a v Chocni, 
v Chocni poražení o 3. a 4. místo, vítězové hrají finále v Chocni o 1. a 
2. místo (čas 3x20 minut), o umístění na 5. a 6. místě  A3 – B3  bude 
sehráno v České Třebové (čas 3x20 minut), každé mužstvo je  

 



                  
                    

 

 
 

   
  povinno mít dvě sady dresů světlé a tmavé barvy, puky sbírá 

mužstvo, které je uvedeno v zápise o utkání jako domácí 
 

Časový harmonogram: 

Rozlosování do skupin: 

A – ZS Česká Třebová 

1. Jihomoravský kraj 
2. Pardubický kraj 
3. Královéhradecký kraj 
4. Moravskoslezský kraj 
5. Olomoucký kraj  
6. Liberecký kraj 
7. Jihočeský kraj  

 

B – ZS  Choceň 

1. Karlovarský kraj 
2. Hlavní město Praha 
3. Středočeský kraj 
4. Zlínský kraj 
5. Ústecký kraj 
6. Plzeňský kraj 
7. Kraj Vysočina 

 
Skupina A 
 
Pondělí 29. ledna 2018 
08:00  Olomoucký kraj - Moravskoslezský kraj  
09:40  Jihomoravský kraj - Jihočeský kraj 
11:30  Pardubický kraj - Liberecký kraj 
13:10  Královéhradecký kraj - Olomoucký 
15:00  Moravskoslezský kraj -Jihočeský kraj 
16:40  Jihomoravský kraj - Pardubický kraj 
18:30  Liberecký kraj - Královéhradecký kraj 

 
Úterý 30. ledna 2018 
08:00  Jihomoravský kraj - Moravskoslezský kraj 
09:40  Liberecký kraj - Olomoucký kraj 
11:30  Pardubický kraj -  Jihočeský kraj 
13:10   Královéhradecký kraj - Jihomoravský kraj 
15:00  Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj 
16:40  Jihočeský kraj - Olomoucký kra 
18:30  Pardubický kraj - Královéhradecký kraj 

 
Středa 31. ledna 2018 
08:00   Liberecký kraj - Jihomoravský kraj 
09:40  Královéhradecký kraj  - Jihočeský kraj 
11:30  Moravskoslezský kraj - Pardubický kraj 
13:10  Jihomoravský kraj - Olomoucký kraj 
15:00  Jihočeský kraj - Liberecký kraj 
16:40  Královéhradecký kraj - Moravskoslezský kraj 
18:30  Olomoucký kraj - Pardubický kraj 



                  
                    

 

 
 

 
Skupina B 
 
Pondělí 29. ledna 2018 
08:00   Karlovarský kraj - Kraj Vysočina  
09:40  Hlavní město Praha - Plzeňský kraj  
11:30  Středočeský kraj - Ústecký kraj   
13:10  Zlínský kraj - Kraj Vysočina 
15:00  Karlovarský kraj - Hlavní město Praha  
16:40  Plzeňský kraj - Středočeský kraj 
18:30  Ústecký kraj - Zlínský kraj 

 
Úterý 30. ledna 2018 
08:00  Hlavní město Praha - Kraj Vysočina   
09:40  Středočeský kraj - Karlovarský kraj 
11:30  Zlínský kraj -  Plzeňský kraj 
13:10   Kraj Vysočina - Ústecký kraj 
15:00  Hlavní město Praha - Středočeský kraj 
16:40  Karlovarský kraj - Zlínský kraj 
18:30  Plzeňský kraj - Ústecký kraj 

 
Středa 31. ledna 2018 
08:00   Plzeňský kraj - Karlovarský kraj 
09:40   Středočeský kraj - Kraj Vysočina     
11:30   Zlínský kraj - Hlavní město Praha   
13:10   Karlovarský kraj - Ústecký kraj 
15:00   Kraj Vysočina - Plzeňský kraj 
16:40   Středočeský kraj - Zlínský kraj 
18:30  Ústecký kraj - Hlavní město Praha   
 
Čtvrtek, 1. února 2018 
 
Choceň  
07:30–09:30 A1 – B2  
09:30–11:30 o 5.–6. místo (A3 – B3) 
12:00–14:00 o 3. místo  
14:30–16:30 Finále            
 
Česká Třebová 
07:30–09:30 B1 – A2 

 
 


