
Č E S K O M O R A V S K Ý S V A Z H O K E J B A L U   
C Z E C H B A L L H O C K E Y F E D E R A T I O N  

Street Hockey Tour  
  

Místo a termín turnaje: 3.9.2022 (Parkoviště NC Čepkov Zlín)   
Kategorie: starší 15 let   
Účastníci: Maximálně 10 týmů, v případě vyššího počtu přihlášených týmů rozhoduje datum odeslání 
přihlášky. Přihlášky adresujte na https://www.survio.com/survey/d/V0X1U6J1D4G9R9J3E nejpozději 
do 26.8.2022. Každý tým zašle do 26.8. 2022 před turnajovou soupisku celku. Turnaje se mohou zúčastnit 
jak registrované, tak neregistrované hráči/hráčky v ČMSHb.   
Startovné: 400,- bude hrazeno převodem    
Počet hráček: 3+1(minimálně 5 hráčů)   
Změny v pravidlech: Na základě změny počtu hráčů při hře 3+1 na mobilním hřiště dochází k následující 
specifikaci pravidel.   
- zrušení pravidla pro postavení mimo hru a zakázané uvolnění  
-předpokládaný hrací čas je 2x7 minut (bude upřesněno dle počtu účastníků)   
-vhazování se provádí uprostřed třetiny na spojnici mezi oběma brankami vždy po vstřelení branky a přerušení 
hry   
- udělení menšího trestu je nařízeno TS   
- utkání řídí jeden rozhodčí  
Ostatní se řídí dle platných pravidel ČMSHb   
Vybavení hráčů: doporučení - rukavice (mohou být i lyžařské), hokejka, přilba – doporučena.   
- Každý hráč musí mít na turnaji občanský průkaz, hráči mladší 15-ti let průkaz pojištěnce zdravotní 

pojišťovny, popř. jiný doklad opatřený podobenkou k případnému ověření totožnosti hráče (jízdní doklad 
apod.).  

- Brankařská výstroj – po předchozí domluvě je možnost zapůjčit    

Řídící orgán: ČMSHB  
Hlavní koordinátor turnaje:   
Milan Chovančík, chovancik.milda@seznam.cz  
Rozhodčí: organizační výbor zajistí rozhodčí s platnou licencí   
Ceny: První tři týmy obdrží pohár   

Hrací systém: Maximálně 10 týmů, systém turnaje a hrací doba bude upřesněna dle počtu přihlášených 
družstev. Počet hráček 3+1. Hraje s oranžovým míčkem s platným atestem ČMSHb. Rozpis turnaje obdrží týmy 
nejpozději 30.8. 2022. Bodování ve skupinách – výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů  
V utkáních play-off v případě dosažení remízy po skončení normální hrací doby následují okamžitě samostatná 
střílení, která se provádí až do konečného rozhodnutí dle SŘ hokejbalu čl. 311, bod 3  
  
Pořadatel nezodpovídá za případné ztráty v areálu turnaje.  
• Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí. Za zdravotní způsobilost jednotlivých hráčů zodpovídá 
vedoucí družstva.  
• V případě řádného a úplného uvedení hráče na soupisce týmu, předané před zahájením turnaje jeho 
pořadateli, je tento hráč v případě svého zranění na turnaji pojištěn prostřednictvím úrazového pojištění 
sjednaného ČOV pro sportovní svazy u pojišťovny VZP, a. s., smlouva číslo 1310001770.  
  
Těšíme se na Vaši účast    
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