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Pravidla a systém turnaje         

 

Herní systém z minulých ročníků zůstává nezměněn: turnaje se zúčastní 12 mužstev, 

která budou rozdělena do čtyř tříčlenných skupin. Z každé skupiny postupují 2 

mužstva. Skupiny „A“ a „D“ vytvoří čtyřčlennou čtvrtfinálovou skupinu „E“, skupiny „B“ 

a „C“ čtvrtfinálovou skupinu „F“. V základních i čtvrtfinálových skupinách se hraje 

systémem „každý s každým“. Vzájemný výsledek postoupivších mužstev ze základní 

skupiny se započítává do skupiny čtvrtfinálové. Ze skupin „E“ a „F“ vzejdou dvojice pro 

semifinále a zápasy o umístění. Při shodném bodovém zisku ve skupinách rozhoduje o 

lepším umístění vzájemný zápas, poté skóre. 

Každé mužstvo odehraje na turnaji minimálně 4 utkání.  

 

Hrací doba jednotlivých utkání je 2 * 10 minut čistého času, přestávka 2 minuty. 

V semifinále a finále případné prodloužení trvá 5 minut, nájezdy v sérii po třech, poté 

systémem „náhlá smrt“. 

Každé utkání řídí 1 hlavní rozhodčí, jeho asistentem je časoměřič, s kterým se 

rozhodčí může poradit v případě sporné situace. 

Vzhledem k velkému počtu utkání a časové tísni žádáme mužstva o včasné nástupy 

k jednotlivým utkáním. Žádná čekací doba se nebude tolerovat. Za nenastoupení 

k utkání bude následovat kontumace v poměru 3:0 pro soupeře. 

 

Povinná výstroj – při dohodě mužstev a rozhodčích nebudou povinné ochranné přilby, 

zejména z důvodů příliš vysokých teplot. Zástupci mužstev a rozhodčí toto uvedou 

písemně do zápisu o utkání. 

Ostatní výstroj (rukavice, chrániče holení, vhodná obuv) zůstává povinná podle platných 

pravidel hokejbalu. 

Hráči mladší 18 let se mohou zúčastnit turnaje pouze s písemným souhlasem rodičů! U 

kmenových hráčů týmů stačí platné tzv. „ostaršení“ z minulé hokejbalové sezóny.  

 

Tresty – pokud hráč obdrží v utkání trest do konce utkání, nesmí nastoupit v příštím 

utkání turnaje. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit hráče z turnaje v případě zvlášť 

hrubého faulu, nevhodného chování, a to i v areálu hřiště, apod.  

 

Doplněk k pravidlům  

Počet hráčů k utkání: turnaj se hraje systémem 5+1, tento počet je zároveň 

minimálním počtem k zahájení utkání. 

Prodloužení: utkání se prodlužuje pouze v semifinále a finále. V ostatních zápasech 

hraných do rozhodnutí následují ihned po nerozhodném výsledku nájezdy v sérii po 

třech. 

Míčky: každé mužstvo dává do hry před utkáním 1 plastový míček. 

 


