TURNAJE V MINIHOKEJI 2.TŘÍD 2011/2012
Systém soutěže: turnajově
Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, Petr Vilhelm, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov
Pořádající družstvo turnaje má povinnost vyzvat minimálně 10 dní před zahájením turnaje družstva, které dle nalosování jsou
účastníky turnaje.
2. třídy (minihokej)
Startují: hráči ročníku 2005 + hráči ročníku 2004 navštěvující 2.třídu základní školní docházky max. 3
Počet hráčů:

4 - 4, min. počty 9 (8 + 1), v případě více hráčů postavit týmy „B“, „C“; hraje se v obou krajních
třetinách týmy „A“ + „B“ nebo
se spárují týmy, které mají pouze „A“

Systém:

6 turnajů za sezonu (září - únor), 1x měsíčně, 3 účastníci turnaje (12 zápasů/sezona)

Hrací doba:

3 x 15 hrubý čas (na turnaj je potřeba cca 3,5 hod) „letmé“ střídání po 60 sec. (tzn., že se centrálně
vhodí buly v obou
třetinách a vždy po 60 sec se centrálně /rozhlasem, gongem, sirénou/ ohlásí střídání, přičemž hráči,
kteří dosud hráli, se ihned přesunou na střídačku a hráči ze střídačky skočí na ledovou plochu, atd…)

Povinnost:

týmy nastupují s rozlišujícími páskami hraje se s modrými (lehčími) kotouči !!!!! Nedodržování bude
disciplinárně trestáno.

Různé:

hraje se na registrační průkazy (za týmy HC MĚSTO REBEL NEJDEK a HC ČERTI OSTROV mohou
nastupovat kmenový hráči HC K.Vary v rámci rozvoje hokeje v KV kraje - schváleno VV KSLH KV kraje)

Účastníci turnajů v minihokeji:
1. HC KARLOVY VARY
2. HC BANÍK SOKOLOV
3. HC TACHOV/M.LÁZNĚ
4. HC ČERTI OSTROV
5. HC STADION CHEB
6. HC REBEL MĚSTO NEJDEK
Hrací kolo + číslo utkání + pořádající oddíl
Turnaj I.
29. - 30.9. 2012
I.A Sokolov
I.B K.Vary
Turnaj II.
20. - 21.10. 2012
II.A Cheb
II.B Ostrov
Turnaj III.
24. - 25.11. 2012
III.A Tachov/M.Lázně
III.B Nejdek
Turnaj IV.
15. - 16.12. 2012
IV.A Sokolov
IV.B K.Vary
Turnaj V.
19. - 20.1. 2013
V.A Cheb
V.B Ostrov
Turnaj VI.
23. - 24.2. 2013
VI.A Tachov/M.Lázně
VI.B Nejdek

Hosté

Hosté

Ostrov
Tachov/M.Lázně

Nejdek
Cheb

K.Vary
Tachov/M.Lázně

Sokolov
Nejdek

K.Vary A
Ostrov

Sokolov
Cheb

Cheb
Tachov/M.Lázně

Ostrov
Nejdek

Sokolov
Tachov/M.Lázně

Nejdek
K.Vary

K.Vary
Ostrov

Cheb
Sokolov

PLATNOST PRAVIDEL
1.1. Tato pravidla platí pro kategorii 2.tříd v sezóně 2012/13.
HRACÍ PLOCHA
2.1. Hrací plochy pro minihokej se vytvoří tak, že na normální hrací plochu se položí
mantinely nebo obyčejná hadice.
2.2. Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách (na dvou plochách současně).
2.3. Střední třetina slouží pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích mužstev.
2.4. Střední třetina je k účelu dle bodu 2.3. vybavena přenosnými lavičkami.
BRANKY
3.1. Používají se normální branky podle pravidel LH.
3.2. Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor 1,5 m široký pro bezpečné
pokračování ve hře i za brankou.

VÝZBROJ A VÝSTROJ
4.1. Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej.
4.2. Jednotlivé formace (čtveřice/trojice) jsou barevně označeny páskou na levé paži. Barevné označení formací je jednotné:
1.formace - červená, 2. - zelená, 3. - modrá, 4. - žlutá.
Jednotlivé formace jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí (č-červená, z-zelená, m-modrá, ž - žlutá) s přiděleným číslem
dresu a poznámkou o barevném zařazení (Č, Z, M, Ž)
DRUŽSTVA
5.1. Družstva 2. tříd nastupují k utkání s minimálním počtem 13 hráčů (1 brankář, 3 čtveřice hráčů). Utkání hrají 4 hráči a
brankář. V případě, že klub na turnaj přihlásí dva týmy (modrý a červený) je nejmenší počet hráčů v týmu 8+1 (16+2).
5.2. Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra.
5.3. Tým, který nastoupí k utkání se třemi, popř. čtyřmi formacemi, musí dodržet jejich pravidelné střídání v průběhu celého
utkání.
HRACÍ DOBA
6.1. Hrací doba pro turnaj je 3 x 15 minut hrubého času, měření času se provádí
centrálně pro obě souběžně hraná utkání.
6.2. Pravidelně po cca. 60 vteřinách přeruší rozhodčí na pokyn časoměřiče hru a nařídí střídání celých čtveřic.
6.3. Přestávky mezi třetinami jsou minimální.
ROZHODČÍ
7.1. Utkání řídí jeden rozhodčí, který se pohybuje v prostoru modré čáry.
7.2. Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště, a to po každém přerušení hry.
PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY
8.1. Za vyjmenované přestupky ( nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo
špičkou hole, sekání, krosček, vražení na mantinel, nedovolená hra vysokou holí )
nařídí rozhodčí proti provinivšímu se družstvu vždy trestné střílení.
8.2. Za ostatní přestupky ( nevyjmenované ) rozhodčí napomene hráče bez přerušení.
8.3. Postavení mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí.
TRESTNÉ STŘÍLENÍ
9.1. Provádí hráč určený trenérem z těch hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě.
9.2. Provádí se z prostoru vlastní branky.
9.3. Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje.

