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Propozice turnajů doprovodného programu MS 2017 – Pardubice 1. - 10.6.2017  

 

POHÁR REGIONŮ  
Tipsport Aréna Pardubice 

Minihokejbal – hra 3+1 na třetině hřiště s upravenými pravidly 
 

 
 
 
Místo a termín turnaje:  Tipsport Aréna Pardubice, 8.6.2017 13:30 – 18:30 hod.   
         
Kategorie: otevřená, pro funkcionáře regionálních svazů hokejbalu 

 
Účastníci:  Maximálně 8 týmů na každý z vyhlášených turnajů, v případě vyššího počtu 

přihlášených týmů rozhoduje termín odeslání závazné přihlášky do turnaje. 
Přihlášku adresujte včetně přesné specifikace věkové kategorie a termínu 
konání turnaje elektronickou cestou na tichacek@cmshb.net nejpozději do 
15.5.2017 18:00. V předmětu zprávy uveďte „Pohár regionů“. Každý účastník 
předloží turnajovou soupisku celku. Na soupisku lze zapsat pouze hráče či 
hráčky, kteří jsou oficiálními funkcionáři daného RSHb (vč. rozvojových 
projektů).  

 
Startovné: nehradí se – týmy obdrží set obsahující celodenní vstup na MS pro 

maximálně 10 hráčů celku (bez rozdílu výšky) a 1 člena realizačního týmu. 
Součástí setu jsou také „fandící“ doplňky v barvách MS 2017. 

 
   
Počet hráčů: 3+1 (minimální počet hráčů na soupisce je 5, maximální 10 + možno jeden 

nehrající vedoucí / trenér)  
 
Změny v pravidlech: Na základě změny počtu hráčů při hře 3+1 na šířku obranné třetiny hřiště 

dochází k následujícím specifikacím pravidel: 
 
 zrušení pravidla o postavení mimo hru, zakázaném uvolnění a plovoucí modré 

čáře 
 předpokládaný hrací čas utkání 2 x 7 minut čistého času (bude upřesněno dle 

počtu účastníků) 
vhazování se provádí uprostřed třetiny na spojnici mezi oběma brankami vždy 
po vstřelení branky a při každém přerušení hry po zákroku brankáře 
udělení menšího trestu je nahrazeno exekucí TS 
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při vzájemném vyloučení hráčů není prováděna exekuce TS, vyloučení hráči 
nesmí po dobu trestu zasáhnout do hry 
při udělení vyššího trestu je proti družstvu provinilého hráče nařízeno trestné 
střílení a automaticky udělen trest do konce utkání 

 délka osobního trestu se zkracuje na 4 minuty (během toho úseku nesmí hráč 
zasáhnout do hry) 
utkání řídí pouze jeden rozhodčí 

   
 Ostatní se řídí dle platných pravidel ČMSHb. 
 
Nutné technické úpravy: Turnaj se odehraje na mobilních hřištích o minimálním rozměru 20x10 metrů 

instalovaných na parkovišti u Tipsport Arény Pardubice, tj. ve Fanzoně MS! 
 
Řídící orgán:   Hokejbal tým ČMSHb ve spolupráci s RSHb Čechy východ 
 
Hlavní koordinátor turnaje: Patrik Ticháček, Husovo nám. 59, Sezemice 53304 

tel.: 773 781 144   
e-mail: tichacek@cmshb.net 

 
Organizační výbor: Michal Čumpl, Josef Hájek, Roman Hnátek, Vlastimil Janoušek, Božena 

Jánská, Tomáš Jirsa 
 
Rozhodčí: Organizační výbor turnaje zajistí rozhodčí s platnou licencí rozhodčího z řad 

rozhodčích regionu Čechy východ příp. přítomných rozhodčích ČMSHb 
 
Ceny: První tři týmy obdrží poháry. 
     
Hrací systém:  Maximálně 8 zúčastněných celků, systém turnaje (včetně délky hrací doby) 

bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Počet hráčů 3 + 1. Hraje se 
s umělohmotnými míčky s atestem ČMSHb. Družstvo, které je určeno 
rozpisem jako domácí (tým první psaný do zápisu), předá před utkáním 
rozhodčím 3 míčky. 

  Rozpis turnaje obdrží zúčastněné celky nejpozději do 21.5.2017. 
 

Těšíme se na Vaši účast!!! 
 
 
Se sportovním pozdravem 

 
Patrik Ticháček, v.r. 
člen Předsednictva ČMSHb 
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