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Propozice O pohár primátora města Mostu 2019 

 

Termín: 22 – 24. 11. 2019 (Začátek turnaje bude v 11:00 hod) 

 

Hlavní pořadatel: HK Baník Most  

 

Startovné: 1 400 Kč (platí se na účet HK Baníku Most:  235528846/0300) 

  

Ubytování:  na 7. ZŠ v Mostě 800 Kč/ za družstvo a den (platí se pořadateli), spaní ve 

třídách. 

 

Stravování:  

 

Snídaně – 70 Kč na osobu, Večeře – 85 Kč na osobu, Oběd - 95 Kč na osobu 

 

Začíná se večeří dne 22. 11. 2019, končí se obědem 24. 11. 2019.  

 

Herní doba (orientační): 

Ml. žáci - 1 x 22 minut – bez  time out, 1 time out až v zápasech o umístění, ne v základní 

skupině. 

St. žáci - 1 x 30 minut – bez  time out, 1 time out na zápas.  

 

Herní systém: 

Starší žáci: Dvě skupiny, dále o umístění. 

Mladší žáci: Dvě skupiny, dále o umístění.  

 

Pravidla turnaje: 

1. Hráč vyloučený v zápase může nastoupit v následujícím zápase. Dvě vyloučení = 

jeden zápas automatický stop. 

2. Soupisky max. 16 hráčů 

3. Hraje se dle pravidel ČSH 

4. Umístění ve skupině popř. v systému každý s každým – a) body, b) minitabulka, c) 

skóre – více vstřelených branek, d) vzájemný zápas,  
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Další důležité informace: 

1. Elektrické zařízení – přísný zákaz dotyku a pohybu v blízkosti elektroniky a el. 

rozvodů. 

2. Tým musí být 15 minut před vlastním zápasem přítomen u hřiště, v případě 

nedodržení 5 minutové čekací doby je zápas kontumován ve prospěch soupeře, 

který má v době zahájení – min. počet 7 hráčů na hřišti. 

3. Za plynulý průběh turnaje a dodržování pravidel zodpovídají rozhodčí a hlavní 

pořadatel. 

4. U stolku pořadatelů je k dispozici plně vybavená lékárnička. 

5. Plavky sebou – možnost navštívit zdarma Aquadrom v Mostě. 

6. Strava se platí dle domluvy s pořadatelem (Ideální do 11. 11. 2019 - možno 

individuálně dle domluvy až po příjezdu na místo turnaje) 

7. Doprava po Mostě zdarma (týmové přesuny např. na Aquadrom) 

8. Zápisy týmů budou neustále u stolku pořadatele. 

 

O co se hraje: 

1. Týmy na prvním až třetím místě získají poháry 

2. Všechny týmy dostanou diplom za rok 2019 

3. Ocenění hráči získají ceny od firmy Kempa – 3 hráči v každé kategorii 

Sponzoři a partneři turnaje: 

Statutární město Most 

DP měst Mostu a Litvínova 

TS města Mostu 

7. ZŠ Most 

Firma KEMPA 

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají s přípravou a realizací. 

 Název Vašeho týmu: 

……………………………………………………………………………………….. 

Nejlepší hráč:  

Tým: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nejlepší brankář: 

Tým: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lístek s hlasem se předává pořadatelům do soboty 23. 11. 2019 do 20:30 hod. 
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Důležité kontakty: 

 

Předseda HK  - J. Verner tel.:731004373 

 

Jídelna – tel.: 722552551 

 

 


