Mini Winter Cup 2021/22 – Memoriál Tamira Wintersteina
Vážení sportovní přátelé, zveme Vás na hokejový turnaj Mini Winter Cup 2021/22. Všechna
utkání by se měla hrát ve venkovním prostředí otevřených stadionů. Smyslem turnaje je dát
dětem příležitost znovu si zahrát v režimu minihokeje. Hlavním cílem je pak poskytnout dětem
dostatek zábavy spojené s hokejem a posílit v nich jejich dlouhodobý vztah k lednímu hokeji.
Zábava na ledě i mimo led je to, o co jde v turnaji především. V neposlední řadě je cílem akce
podporovat v dětech zájem o hraní hokeje ve venkovním prostředí a ukázat jim krásu hry pod
širým nebem.
V základním kole se uskuteční celkem 4 turnaje na vybraných místech ČR. Níže jsou uvedeny
jednotlivé termíny turnajů, vč. místa konání. Každý turnaj je určen pro 8 týmů. Z každého
turnaje pak postupují dva týmy, které se kvalifikují do finálového turnaje v Praze, který se
uskuteční 15.-16. ledna 2022 v obchodním centru Harfa. Základní kola jsou vždy jednodenní
a samotný finálový turnaj je pak dvoudenní. Turnaj je určen pro hráče a hráčky 5. tříd (ročník
2011).
Turnaje se mohou účastnit pouze hráči z jednoho klubu (na základě registrace), NE select.
Termíny turnajů:
Základní kola:
28.12.2021 Bruntál, Staroměstská 1544/4, 792 01 Bruntál 1 (hraje se od 9 do 17 h)
29.12.2021 Žamberk, Nádražní 40, 564 01 Žamberk (hraje se od 9 do 17 h)
29.12. 2021 Dobříš, V Lipkách, Dobříš 263 01 (hraje se od 9 do 17 h)
30.12.2021 Povrly, U Stadionu 33, 403 32 Povrly (hraje se od 9 do 17 h)
Finálový turnaj:
15.-16. ledna 2022 OC Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9 (sobota 15. 12. hraje
se 9 – 21 h, neděle 16. 12. hraje se 9 – 17 h).
Základní informace k turnajům:
1. Kategorie: 5. třída (ročník 2011), bez výjimek (chlapci a dívky), pouze z jednoho klubu!
2. Herní systém: hraje se dle platných pravidel minihokeje ČSLH, 3-3 (+ brankáři),
systémem dvě skupiny po čtyřech, tj minimálně 3 utkání na tým (v případě, že se bude
turnaje účastnit méně než 8 týmů, může dojít k úpravě systému, minimálně 3 utkání na
tým budou zachována), 2x15 minut hrubého času, letmé střídání po 1 minutě, za faul
trestné střílení.
3. Počet hráčů v týmu: minimální počet hráčů/hráček jednoho týmu je 9+1, maximálně
12+2.

Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 | tel.: +420 211 158 000 | email: office@czehockey.cz

4. Startovné: 500,- Kč za celý tým. Startovné se hradí pouze za základní kolo turnaje.
Za finálový turnaj se startovné nevybírá.
5. Doprava: na vlastní náklady.
6. Ubytování: je zajištěno pouze na finálový turnaj v Praze.
7. Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel turnaje.
8. Strava:
a. Základní kola: Bruntál, Žamberk, Dobříš, Povrly: pro účastníky zajištěn oběd a
balená voda
b. Finálový turnaj: OC Harfa, Českomoravská, Praha 9: pro účastníky zajištěno
stravování v OC Harfa a balená voda.
9. Přihlášky: Kluby mohou přihlásit jeden tým do jednoho turnaje v základním kole.
Přihlášky (ke stažení zde) je třeba vyplnit, orazítkovat a podepsat odpovědnou osobou
za klub, naskenovat a poslat na emailovou adresu slavickova@czehockey.cz, a to
v termínu od 12. 11. do 24. 11. 2021. Turnaje jsou určené pouze týmům 5. tříd
reprezentujícím kluby registrované v Českém svazu ledního hokeje z.s. Jiné
týmy se turnajů účastnit nemohou. Pro přihlašování na jednotlivé turnaje základního
kola platí, že budou akceptovány přihlášky pouze prvních 8 týmů, které zašlou svou
přihlášku ve stanoveném termínu a splní všechny výše popsané podmínky. Potvrzení
účasti, spolu s pokyny pro úhradu startovného obdržíte následně emailem, a to na
adresu, ze které byla přihláška odeslána. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím
obracejte
na
paní
Terezu
Slavíčkovou
(tel:
737
822 386,
email: slavickova@czehockey.cz).
10. Ceny: Pro každý tým jsou připraveny medaile, diplom a drobné věcné dárky, které
budou součástí účastnického balíčku.
11. Určení pořadí v turnaji:
• Počet bodů (výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů)
•

Vzájemný zápas

•

Vyšší počet vstřelených branek ze všech utkáních

•

Méně obdržených branek

•

Los

12. Doprovodný program: Pro zúčastněné hráče a hráčky bude na akcích připraven
zajímavý doprovodný program s hokejovou tématikou, tak aby se děti mezi zápasy
nenudily.
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