
   

Mistrovství   

České republiky 
 

výběrů krajů - ročníku nar.1996 

v ledním hokeji 

 

 
                

 
 
 

Termín       : 10. – 13- února 2011 
 

Místo                 :      JIHOČESKÝ KRAJ         

 

      České Budějovice    Strakonice   

 
 

Pořadatel   : Jihočeský krajský svaz ledního hokeje 
 

Účast    : 14  krajských výběrů  

 

Počet utkání  : 46 utkání,  14 výběrů krajů ve dvou skupinách po sedmi,   

      dva postupující výběry z každé skupiny sehrají semifinále 

      a utkání o umístění na 1. – 4. místě. 

 

 

Mistrovství se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/South_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Coat_of_arms_of_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice.svg


 
A ČESKÉ BUDĚJOVICE B STRAKONICE  

 

 

1. Zlínský (Zlín) 1. Moravskoslezský (MoSl) 

2. Jihočeský (JiČe)  2. Vysočina (Vyso) 

3. Jihomoravský (JiMo)  3. Plzeňský (Plzeň)  

4. Středočeský (StČe)  4. Olomoucký (Olom)  

5. Karlovarský (KaVa)  5. Ústecký (Ústí) 

6. Liberecký (Libe)  6. Královehradecký  (KrHr)  

7. Pardubický (Pard)  7. Praha (Praha)  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 České Budějovice  Strakonice 

  I. hala  II. hala 
čtvrtek      08:00 JiČe 2-5 KaVa 08:00 Vyso 2-5 Ústí 

      09:45 JiMo 3-4 StČe 09:45 Plzeň 3-4 Olom 

10.2. 2011 11:30 KaVa 5-6 Libe      11:30 Ústí 5-6 KrHr 

 13:15 Pard 7-2 JiČe      13:15 Praha 7-2 Vyso 

 15:00 Zlín 1-4 StČe      15:00 MoSl 1-4 Olom 

      16:45 JiMo 3-7 Pard 16:45 Plzeň 3-7 Praha 

      18:30 Libe 6-1 Zlín 18:30 KrHr 6-1 MoSl 

 

pátek      08:00 Pard 7-4 StČe 08:00 Praha 7-4 Olom 

      09:45 JiČe 2-6 Libe 09:45 Vyso 2-6 KrHr 

11.2. 2011 11:30 KaVa 5-3 JiMo      11:30 Ústí 5-3 Plzeň 

 13:15 Pard 7-1 Zlín      13:15 Praha 7-1 MoSl 

 15:00 Libe 6-4 StČe      15:00 KrHr 6-4 Olom 

 16:45 JiMo 3-2 JiČe      16:45 Plzeň 3-2 Vyso 

 18:30 

 

Zlín 1-5 KaVa      18:30 MoSl 1-5 Ústí 

sobota 08:00 JiMo 3-6 Libe      08:00 Plzeň 3-6 KrHr 

 09:45 Pard 7-5 KaVa      09:45 Praha 7-5 Ústí 

12.2. 2011 11:30 StČe 4-2 JiČe      11:30 Olom 4-2 Vyso 

 13:15 Zlín 1-3 JiMo      13:15 MoSl 1-3 Plzeň 

 15:00 Pard 7-6 Libe      15:00 Praha 7-6 KrHr 

 16:45 StČe 5-4 KaVa      16:45 Ústí 5-4 Olom 

 18:30 

 

JiČe 2-1 Zlín      18:30 Vyso 2-1 MoSl 

neděle              

 09:00 A1 3x15 B2  09:00 B1 3x15 A2     

13.2. 2011              

 13:00 o 3.místo 3x20           

 16:00 finále 3x20           

 18:30 ukončení            

              

 Na jedno utkání cca 1,5 hodiny  +  15 min na úpravu ledové plochy 

 

 



Sportovně technická ustanovení 
 
Věková kategorie - Hráči narozeni v roce 1996 a mladší,  startující v klubech na území daného kraje. 

  - Seznamy hráčů zaslat do 31.1. 2011 na ks-jihocesky@cslh.cz .  

 

Hrací doba - 3 x 15 minut čistého času s úpravou ledové plochy vţdy po dvou třetinách v turnaji. 

  - Pokud se v přestávce mezi třetinami neupravuje led.plocha, trvá max.5 minut. 

  - Před kaţdým utkáním proběhne 5 minut rozbruslení a ihned následuje první třetina utkání. 

  - Utkání o 3. místo a finálové utkání se hraje 3 x 20 minut s úpravou l.p. po kaţdé třetině. 

 

Tresty -  Při utkáních  3 x 15 minut  se udělené tresty sniţují cca na 50 %,  

   (trest 2 min = 1 min, 5 min = 3 min, 10 min = 5 min) . 

   V utkání o 3. místo a ve finálovém utkání tresty kráceny nejsou (hraje se 3 x 20). 

  - Čl. 529 SDŘ, pojednávající o evidenci vyšších trestů, platí v plném rozsahu. 

 

Protesty - Je moţné podávat 15 minut po utkání s vkladem 500,- Kč.  

   Pokud se protestu nevyhoví - vklad propadá. 

 - Čl. 607 DŘ „Protest proti technickým chybám rozhodčího nebo rozhodčích nemůže mít 

   vliv na výsledek dosažený na hřišti.“  

 

Systém - V základních skupinách o sedmi kaţdý s kaţdým bez prodlouţení. 

  - Určení pořadí ve skupině se řídí dle čl. 417 SŘ ČSLH. 

 

   - Semifinálové utkání a utkání o konečné umístění na 1. – 4.místě se hrají do rozhodnutí  

   dle čl.404 – 406 SŘ ČSLH . 

  - Semifinále hrají výběry umístěné ve skupinách na 1. a 2. místě A1:B2, B1:A2  (3 x 15 minut)     

  - Poraţení ze semifinále hrají o 3.- 4. místo, vítězové pak finále  (obě utkání 3 x 20 minut) 

 

 

Dresy - Kaţdé druţstvo je povinno mít dvě sady dresů (světlé a tmavé). Druţstvo psané jako domácí  

   nastupuje vţdy ve světlé barvě dresů.  

 

Zdravotník - Je zajištěna stálá lékařská sluţba . 

 

Broušení bruslí -  MT :  

 

Ubytování a strava - Pro max. 27 osob na druţstvo je ubytování zajištěno od čtvrtka do soboty 

   (pro dvě postupující druţstva z kaţdé skupiny nocleh ze soboty na neděli). 

   Strava začíná ve čtvrtek obědem a končí v sobotu večeří. Pouze pro čtyři postupující  

   výběry strava končí v neděli večeří. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Ředitel   Luděk Pavelka  MT : 603 148 895, 

    EM :  ks-jihocesky@cslh.cz, 

      pavelkaludek@seznam.cz 

 

Kancelář Č.Budějovice ing. Zdeněk Kaucký,  Luděk Pavelka 

   ing. Vladimír Čerňanský  MT : 606 756 431 

 

 Strakonice Stanislav Kašpar MT :  777 281 123   

    EM :  ka.st@wo.cz   

  kancelář zajistí  : 

 

       - zápisy o utkání , statistiku hráčů  

   - puky na utkání a rozbruslení 

  - pitný reţim (Dobrá voda) 

  - pořadatelskou a zdravotní sluţbu 

 

 

           

mailto:ks-jihocesky@cslh.cz
mailto:ks-jihocesky@cslh.cz
mailto:pavelkaludek@seznam.cz
mailto:ka.st@wo.cz


Platí pouze pro nedělní utkání hraná do rozhodnutí . 

 

Článek 404 

 

Pokud skončí utkání  nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové prodlouţení bezprostředně po tříminutové 

přestávce. Druţstva hájí stejné branky jako ve třetí třetině. Prodlouţení skončí uplynutím pěti minut nebo vstřelením 

branky. Druţstvo, které vstřelí branku je vítězem utkání. Pokud nepadne branka v prodlouţení, následují samostatné 

nájezdy k určení vítěze utkání. V prodlouţení hrají druţstva v počtu čtyř hráčů a s jedním brankářem. 

 

Článek 405 

Zvláštní pravidla pro prodloužení: 

 

a)   Pokud je druţstvo trestáno v prodlouţení, druţstva hrají 4 na 3. Souběţné tresty uloţené  v prodlouţení  

  neovlivní počet hráčů na ledě. 

b)   Pokud je v prodlouţení druţstvo potrestáno tak, ţe vzniká výhoda dvou hráčů, potom druţstvo,  které se dopustilo  

  přestupků, zůstane ve třech  hráčích, zatímco druţstvo, které se neprovinilo, hraje v pěti hráčích. 

c)   V prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr hráčů se vrátí přiměřeně situaci do stavu  

  4 na 4 nebo 4 na 3. 

d)   Pokud se početní výhoda jednoho hráče přenáší ze základní hrací doby  do prodlouţení, výše uvedené kritérium  

  bude pouţito při začátku prodlouţení. Podle toho, pokud na konci základní hrací doby druţstva hrála 5 na  4,  

  prodlouţení začíná 4 na 3. 

e)   Pokud základní hrací doba končí přesilovkou 5 na 3, druţstva zahájí prodlouţení v počtu 5 na 3.   

  Vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů můţe  změnit na 5 na 5 nebo 5 na 4.  V nejbliţším  

  přerušením hry musí být poměr  hráčů upraven přiměřeně na 4 na 3 nebo 4 na 4. 

f)   Pokud po skončení základní hrací doby hrála druţstva 3 na 3, prodlouţení  začíná 3 na 3.  Jakmile počet hráčů 

     dosáhne 5 na 4 nebo 5 na 5, v nejbliţším přerušení se počet hráčů přiměřeně přizpůsobí na 4 na 3 nebo 4 na 4. 

 

Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. 

Článek 406 

 

Pokud není dosaţeno branky v prodlouţení, budou uplatněna pravidla samostatných nájezdů k určení vítěze: 

(bez úpravy ledové plochy) 

 

a)   Všechny samostatné nájezdy se uskuteční na jedné polovině hřiště. Rozhodčí je odpovědný za určení strany hřiště,  

  která bude  vyuţita k tomuto účelu. Rozhodčí rozhodne neprodleně po skončení prodlouţení a informuje zapisovatele.  

b)   Samostatné nájezdy začínají se třemi různými střelci z kaţdého druţstva provádějícími nájezdy střídavě.   

  Hráči nemusí být předem nominováni. Oprávnění účastnit se nájezdů jsou čtyři brankáři a všichni hráči z obou  

  druţstev zapsaní v oficiálním zápisu o utkání s výjimkou upřesnění v odstavci c). 

c)    Hráč, jehoţ trest neskončil před koncem prodlouţení, se nemůţe zúčastnit samostatných nájezdů a musí  

  zůstat na trestné lavici nebo v šatně. Také hráči, odpykávající tresty uloţené během samostatných nájezdů,  musí  

  zůstat na trestné lavici nebo v šatně aţ do skončení utkání. 

d)    Rozhodčí povolá kapitány druţstev k losování mincí k určení druţstva zahajujícího samostatné nájezdy.  

  Vítěz losování bude mít právo volby, zda jeho druţstvo bude najíţdět první nebo druhé. 

e)    Rozhodčí oznámí kapitánům, na které polovině hřiště se bude najíţdět. Brankáři budou hájit branku určenou  

  rozhodčím. 

f)    Brankáři obou druţstev se mohou střídat po kaţdém nájezdu.   

g)    Samostatné nájezdy se provádějí v souladu s pravidlem 509 pravidel ledního hokeje. 

h)    Hráči obou druţstev provádějí nájezdy střídavě aţ do vstřelení rozhodující branky. Zbývající nájezdy se 

   neprovádějí. 

i)    Jestliţe je po třech samostatných nájezdech kaţdého druţstva výsledek  stále nerozhodný, pokračuje se nájezdy  

  po jednom hráči z kaţdého druţstva se stejným nebo novými hráči a s vystřídáním druţstva zahajujícího nájezdy.  

  Utkání bude ukončeno, jakmile souboj dvou hráčů přinese rozhodnutí. 

j)    Zapisovatel zaznamená všechny nájezdy s uvedením hráčů, brankářů a dosaţených branek. 

k)    Do výsledku utkání se započítává pouze rozhodující branka. Bude  připsána hráči, který ji vstřelil a příslušnému  

  brankáři. 

l)   Jestliţe druţstvo odmítne účast v samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, bude utkání pro toto druţstvo  

  prohlášeno za prohrané a druhému druţstvu se přiznají 3 body za vítězství. Jestliţe hráč odmítne provést nájezd,  

  bude nájezd pro jeho druţstvo prohlášen za neproměněný. 

 

 

 



Časový rozvrh dne   
skupina A -  České Budějovice 

 

- Časy utkání jsou dány rozpisem. 

- Časy stravování si upřesní kontaktní osoba na místě s tím, ţe je předem určen čas pouze pro čtvrteční oběd. 

 
kraj čtvrtek pátek sobota neděle Kontaktní 

osoba  čas  čas  čas  čas 

Jihočeský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : PÝCHA 

Pavel 

 

MT : 602 415 657 

EM : cenda.15@seznam.cz 

utkání 08:00 utkání 09:45 utkání 11:30 utkání : 

oběd 11:00 oběd : oběd : oběd : 

utkání 13:15 utkání 16:45 utkání 18:30 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Karlovarský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : VILHELM 

Petr 

 

MT : 775 052 023 

EM : villihokej@c.box.cz 

utkání 08:00 utkání 11:30 utkání 09:45 utkání : 

oběd 13:15 oběd : oběd : oběd : 

utkání 11:30 utkání 18:30 utkání 16:45 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Jihomoravský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : SKLENÁŘ 

Vítězslav 

 

MT : 777 586 818 

EM : ks-jihomoravsky@cslh.cz 

utkání 09:45 utkání 11:30 utkání 08:00 utkání : 

oběd 11:45 oběd : oběd : oběd : 

utkání 16:45 utkání 16:45 utkání 13:15 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Středočeský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : JANEČKOVÁ 

Věra 

 

MT : 602 270 903 

EM :  

utkání 09:45 utkání 08:00 utkání 11:30 utkání : 

oběd 12:30 oběd : oběd : oběd : 

utkání 15:00 utkání 15:00 utkání 16:45 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Liberecký snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : ŠŤASTNÝ 

Jan 

 

MT : 603 540 362 

utkání 11:30 utkání 09:45 utkání 08:00 utkání : 

oběd 14:00 oběd : oběd : oběd : 

utkání 18:30 utkání 15:00 utkání 15:00 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Pardubický snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : BLAŢEK 

Tomáš 

 

MT : 737 268 183 

EM :  

utkání 13:15 utkání 08:00 utkání 09:45 utkání : 

oběd 10:30 oběd : oběd : oběd : 

utkání 16:45 utkání 13:15 utkání 15:00 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Zlínský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : JANKOVIČ 

Tomáš 

 

MT : 737  533 722 

EM : ks-zlinsky@cslh.cz 

utkání 15:00 utkání 13:15 utkání 13:15 utkání : 

oběd 12:45 oběd : oběd : oběd : 

utkání 18:30 utkání 18:30 utkání 18:30 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

 

 
Přehled výsledků ve skupině „A“ 

 
 

 

Jihočeský 

kraj 

Karlovarský 

kraj 

Jihomoravský 

kraj 
Středočeský 

kraj 

Liberecký 

kraj 

Pardubický 

kraj 

Zlínský 

kraj 

bodů skóre pořadí 

Jihočeský 

kraj 

          

Karlovarský 

kraj 

          

Jihomoravský 

kraj 

          

Středočeský 

kraj 

          

Liberecký 

kraj 

          

Pardubický 

kraj 

          

Zlínský 

kraj 

          

 

 



Časový rozvrh dne 
skupina B -  Strakonice 

 
- Časy utkání jsou dány rozpisem. 

- Časy stravování si upřesní kontaktní osoba na místě s tím, ţe je předem určen čas pouze pro čtvrteční oběd. 

 

 
kraj čtvrtek pátek sobota neděle Kontaktní 

osoba  čas  čas  čas  čas 

Vysočina snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : MICKA 

Antonín 

 

MT : 606 756 904 

EM : ks-vysocina@cslh.cz 

utkání 08:00 utkání 09:45 utkání 11:30 utkání : 

oběd 11:00 oběd : oběd : oběd : 

utkání 13:15 utkání 16:45 utkání 18:30 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Ústecký snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : ŘÍHA 

Bohuslav 

 

MT : 606 200 691 

EM : cslh.usti@tiscali.cz 

utkání 08:00 utkání 11:30 utkání 09:45 utkání : 

oběd 13:15 oběd : oběd : oběd : 

utkání 11:30 utkání 18:30 utkání 16:45 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Plzeňský snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : RUPRECH 

Václav 

 

MT : 732 801 693 

EM : hokej_rvvzc@volny.cz 

utkání 09:45 utkání 11:30 utkání 08:00 utkání : 

oběd 13:00 oběd : oběd : oběd : 

utkání 16:45 utkání 16:45 utkání 13:15 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Olomoucký snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : KONEČNÝ 

Zdeněk 

 

MT : 777  142 738 

EM : ks-olomoucky@cslh.cz 

utkání 09:45 utkání 08:00 utkání 11:30 utkání : 

oběd 12:45 oběd : oběd : oběd : 

utkání 15:00 utkání 15:00 utkání 16:45 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Královehradecký snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : LUŠTINEC 

Petr 

 

MT : 736 633 954 

EM : petr.lustinec@hchk.cz 

utkání 11:30 utkání 09:45 utkání 08:00 utkání : 

oběd 14:00 oběd : oběd : oběd : 

utkání 18:30 utkání 15:00 utkání 15:00 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Praha snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : BLOCH 

Ludvík 

 

MT : 606 218 563 

EM : rvvpraha@volny.cz 

utkání 13:15 utkání 08:00 utkání 09:45 utkání : 

oběd 10:45 oběd : oběd : oběd : 

utkání 16:45 utkání 13:15 utkání 15:00 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

Moravskoslezský 

( MSK) 

snídaně : snídaně : snídaně : snídaně : KAFKA 

Karel 

 

MT : 603 844 425 

EM : karel.hokej@volny.cz 

utkání 15:00 utkání 13:15 utkání 13:15 utkání : 

oběd 12:30 oběd : oběd : oběd : 

utkání 18:30 utkání 18:30 utkání 18:30 utkání : 

večeře : večeře : večeře : večeře : 

 

 

Přehled výsledků ve skupině „B“ 

 
 

 

Vysočina Ústecký 

kraj 

Plzeňský 

kraj 

Olomoucký 

kraj 

Královehradecký 

kraj 
Praha MSK bodů skóre pořadí 

Vysočina 

 

          

Ústecký 

kraj 

          

Plzeňský 

kraj 

          

Olomoucký 

kraj 

          

Královehradecký 

kraj 

          

Praha 

 

          

MSK 

 

          

 



 

KONATKTY  NA  UBYTOVÁNÍ  A  STRAVOVÁNÍ 

 

 

Skupina A  -  České Budějovice 

 
 

Kraj              hotel + snídaně a večeře oběd  (přímo na zimním stadionu) 

 

 

Karlovarský Hotel SAVOY Robert MAŘÍK CYTY gastro 

Jihomoravský  B.Smetany 1  MT : 777 070 076   Jitka HOLOUBKOVÁ 

Středočeský  370 01 Č.Budějovice EM : info@hotel-savoy-cb.cz  MT : 724 771 038 

Liberecký  www.hotel-savoy-cb.cz   EM : jitka.holoubkova@dansen.cz 

 

 

 

Jihočeský Hotel KLIKA Jiří KLIKA CYTY gastro 

 Hroznová 25 MT : 602 445 767 Jitka HOLOUBKOVÁ 

 370 01 Č.Budějovice Lucie ŠIMKOVÁ MT : 724 771 038 

 www.hotelklika.cz  MT : 604 920 873 EM : jitka.holoubkova@dansen.cz 

  hotel@hotelklika.cz 

 

 

 

Pardubický Hotel DVOŘÁK Jiří KLIKA CYTY gastro 

Zlínský Nám.Přemysla Ot. II. MT : 602 445 767 Jitka HOLOUBKOVÁ 

  370 01 Č.Budějovice Lucie ŠIMKOVÁ MT : 724 771 038  

  www.hoteldvorak.eu  MT : 604 920 873 EM : jitka.holoubkova@dansen.cz

   reception@hoteldvorak.eu 

 

 

 

Skupina B  -  Strakonice 

 
Kraj               hotel  i strava  

 
 

Moravskoslezský  Ubytovna PALERMO Jaroslav DOUBEK 

     zimní stadion   MT : 603 209 848 

     Na Křemelce 512   EM : palermost@seznam.cz  

     386 01 Strakonice 

 

 

Vysočina   Amber Hotel BAVOR Lucie KLOKOČNÍKOVÁ 

Plzeňský   Na Ohrade 31    MT : 739 246 727 

Olomoucký    386 01 Strakonice  EM : lucie_klokocnikova@amberhotels.cz  

Ústecký    www.amberhotels.cz  

Královehradecký   

Praha  
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