
Regionální svaz hokejbalu Západ si Vás dovoluje pozvat 
 

na hokejbalový turnaj 
 

SSttrreeeett  HHoocckkeeyy  CCuupp  22001111  
  

pod patronací Jana Kováře (HC Plzeň 1929) 
a záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka 

 
 
Termín a místo:         28. dubna 2011, hokejbalová hala, Plzeň – Lochotín 
 
Pořadatel turnaje:     Regionální svaz hokejbalu Západ 
 
Vedoucí turnaje:       Josef Kadaně, e-mail: kadane@hokejbal.cz, tel: 602 104 994 
 
Rozhodčí:  Na turnaj jsou delegováni rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČMSHb. 
 
Účastníci:                  12 muţstev, ţáci 5. aţ 7. tříd ZŠ, neregistrovaní v hokejbale a hokeji. 
 
Systém turnaje:        2 skupiny po šesti – zápasy kaţdý s kaţdým.  

První čtyři z kaţdé postupují do vyřazovacích bojů play-off.  
Muţstva na 5. a 6. místě hrají nadstavbový turnaj kaţdý s kaţdým o umístění. 

 
Hrací doba:               1x 12 minut hrubého času, přestávka 3 minuty. 
 
Pravidla:  Hraje se na dvou hřištích vytvořených předělením šířky hokejbalového  

hřiště přenosnými mantinely (rozměry plochy 26/20 m). 
                                   Počet hráčů – tři proti třem (bez brankáře - velikost branek 90/60 cm), 

vhazování se provádí uprostřed třetiny na vyznačeném bodě vţdy po  
vstřelení branky a při kaţdém přerušení hry. 
Hraje se s plastovým hokejbalový oranţovým míčkem D Gel.  

 
Hodnocení:               Kaţdé z muţstev obdrţí pohár a 5 míčků D Gel.  
                                   Vítěz turnaje obdrţí putovní pohár, sadu 15 ks zápasových dresů. 
                                Nejuţitečnější hráč kaţdého týmu bude odměněn věcnou cenou.                                
 
Startovné:                 150,- Kč 
 
Podmínky účasti:     Ţáci 5. aţ 7. tříd ZŠ, neregistrovaní v hokejbalových a hokejových klubech. 

Všichni hráči týmu musí být zapsáni na turnajovou soupisku muţstva  
                                   (jméno, příjmení, rok narození). 

Výzbroj – hokejová hůl, sportovní (sálová) obuv, hráčské rukavice a  
                                   přilby nejsou povinné.  
                                   Jednotné sady dresů jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Organizátor  
                                   zajistí pro týmy max. 4 sady (po 8 ks) rozlišovacích dresů. 
                                   Zaplacení startovného na místě před začátkem prvního utkání                                  
                                   Odeslání přihlášky e-mailem do 20. 4. 2011 na adresu: kadane@hokejbal.cz.  
 
 

Na setkání v hokejbalové hale se těší Josef Kadaně – předseda RSHb Západ, 
Jiří Struček – náměstek hejtmana Plzeňského kraje a Jan Kovář - hráč HC Plzeň 1929 
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