
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOKCAMP CUP 2018 
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ  
HOKEJOVÝ TURNAJ 
V BENESOVE U PRAHY 



 
 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

A. Věkové kategorie a termíny turnajů: 

a. U12 - 2007/2008: 24.08. – 26.08.2018 

b. U14 - 2005/2006: 17.08. – 19.08.2018 

B. Místo: Česká republika, Benešov u Prahy (Hráského 1913, 256 01) 

 

C. Rozpis turnaje bude připraven za 21 den před začátkem turnaje. 

 

D. Vedoucí týmu musí poskytnout soupisku hráčů (jméno, příjmení, čísla 

dresů, post, datum narození) za 7 dní před začátkem turnaje, na email 

bookcamp.cz@gmail.com 

 

E. Po celou dobu pořádání turnaje vedoucí musí mít registračky všech 

hráčů. 

 

F. Po nástupu žádáme vedoucích týmu o poskytnutí kopií registračních 

karet všech hráčů. 

 

2. PROVISIONS 

A. Turnaj se řídí aktuálními pravidly IIHF a ČSLH s výjimkami a dodatky, 

stanovenými organizátorem. Konečné rozhodnutí ve všech sporných 

případech patří organizačnímu výboru BOOKCAMP CUP. 

 

B. Maximální počet hráčů je (20 + 2), minimální je (12 + 1) 

 

C. Každý tým musí být oblečený a připravený vstoupit na ledu 5 minut před 



 
 

začátkem hry.  

a. Tým, který se zpozdí k začátku utkání dostane kontumaci. 

b. Rozhodnutí je na organizačním výboru turnaje. 

 

D. Prvně uvedený tým je domácí. Domácí tým hraje ve tmavých dresech a má 

levou lavici. Hosté mají světlé dresy a mají pravou lavici. 

TÝM A 

Domácí 

Tmavý dres 

Levá lavice 

TÝM B 

Hosté 

Světlé dresy 

Pravá lavice 

 

A. Hráči se nesmí za žádných okolností přesouvat mezi 2 týmy. Výjimka platí 

pouze pro brankáře v případě, že brankář týmu je zraněn nebo ze zdravotních 

důvodů se nemůže zúčastnit hry (pouze po vyšetření lékaře a jeho potvrzení). 

Rozhodnutí je na organizačním výboru turnaje. 

 

B. Pouze hráči, trenéři a vedoucí družstva budou mít přístup k vstupu na 

hráčskou lavici. 

 

E. V případě zranění bude první pomoc poskytnuta lékařem turnaje na zimním 

stadionu. Je odpovědností každého týmu zařídit si vlastní pojištění v případě 

závažného nebo složitého zranění. 

 

3. HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

A. Hraje se systém každý s každým (7 zápasů pro každý tým). 

 

B. První čtyři týmy s nejvyšším počtem bodů ve základní časti hrát o medaile: 

a. Bronzové medaile (3. místo proti 4. místu) 

b. Zlaté medaile (1. místo proti 2. místu) 



 
 

 

C. Vše zápasy se skládají z 2 třetin po 15 min. (čistého času). 
 

a. Mezi třetinami je přestávka o délce 2 minuty 

b. Před zápasem je rozbruslení s puky o délce 3-5 minut. 

c. Každému týmu je povolen 30 vteřinový time-out  

 

D. Mercy rule 

a. Jestli-že v průběhu utkání je rozdíl o sedm (7) nebo více branek, utkání 

se hraje na hrubý čas a v případě snížení na méně než o sedm (7) 

branek se znovu přechází na čistý čas. 

E. Rozdělení bodu: 

a. Dva (2) body za VÝHRU 

b. Jeden (1) body za REMIZU 

c. Nula (0) bodů za PROHRU 

 

F. Systém hodnocení: 

a. týmy s vyšším počtem bodů 

b. výsledek vzájemného utkání 

c. rozdíl gólu 

d. tým s větším počtem vstřelených branek má přednost 

e. tým s menším počtem trestných minut má přednost 

f. tým, který má méně větších trestů má přednost 

g. tým který ve vzájemném utkání vstřelil gól jako první 
 
 

G. Ve zápasech o bronzové a zlaté medaile je v případě remízy po základní 

částí se provádějí samostatné nájezdy: 

a. každý tým nominuje tři (3) hráče 

b. rozhodčí zavolá kapitány obou týmů na led a hodí minci pro určení 

pořadí  

c. pokud po 3 nájezdech od obou týmu je remíza, pokračuje se 



 
 

v systému náhlá smrť.  

d. tým musí používat různé hráče než ty, které jsou již používány. Hráč 

nemůže provádět druhý nájezd, dokud neprovedli nájezdy všichni hráči 

týmu (kromě brankářů). 

e. Pokud družstvo odmítá se účastnit samostatných nájezdů, tehdy výhra 

automatický přisuzuje soupeři. Pokud hráč odmítne provést nájezd, 

tehdy výstřel se považuje jako zákrok brankaře. 

 

H. Před zápasy o bronzové a zlaté medaile zaznějí státní hymny týmů. Po 

rozbruslení hráči musejí se zastavit na modře čáře, a sundat helmy. 

 

4. TRESTY 

A. Platí následující systém trestů: 

a. Menší trest – 1 minuty 

b. Větší trest – 3 minuty 

c. Osobní trest – 7 minuty 

d. Hráč, který dostane trest ve hře automaticky nehraje další zápas. 

e. V případě opakovaného trestu ve hře od jednoho hráče, hráč 

automaticky nehraje zbytek turnaje. 

 

B.  Hra tělem pro věkovou kategorii U12 se řídí směrnicí č. 55 ČSLH. 

 

C. Přilba a celoobličejová maska je povinností všech hráčů. 

 

D. Hráči a brankáři musejí mít chránič krku. Hráč, který nemá chránič krku, 

dostane malý trest, ledaže by se chránič krku při hře náhodně spadl. 

a. Podle Pravidla 35 IIHF: Všichni hráči ve věku 18 let a mladší musí, 

bez ohledu na akci nebo turnaj, kterého se účastní, nosit chránič krku 

a hrdla. 

 



 
 

 

 

5. DODATEČNÉ INFORMACE 

 

A. BOOKCAMP a administrace zimního stadionu nejsou odpovědni za poškození 

prostor zimního stadionu, šaten, hotelu.  

 

B. Veškeré statistiky, aktualizace a video vysílání budou k dispozici:  

a. Na webu: www.results.bookcamp.cz, www.bookcamp.cz 

b. Na FB stránce: www.facebook.com/bookcamp.cz 

 

C. Kontaktní informace na nemocnici: 

 Adresa: Máchova 400, 256 01 Benešov 

 Web: hospital-bn.cz 

 Telefon: +420 317 756 111 

a. V případě zranění bude první pomoc poskytnuta lékařem turnaje na 

zimním stadionu. Je odpovědností každého týmu zařídit si vlastní 

pojištění v případě závažného nebo složitého zranění. 

 

D. Pokud v týmu někdo má alergii (gluten, mléko atd.), zajistíme na vyžádání 

speciální menu. 

 

E. Prosíme trenéry a vedoucí, aby dodržovali výšeuvedené instrukce a pravidla 

během celého turnaje. 

 

F. Výbor turnaje si vyhrazuje právo upravit tyto předpisy, pokud vznikne potřeba 

pro zajištění plynulého chodu turnaje. 

http://www.results.bookcamp.cz/
http://www.bookcamp.cz/
http://www.facebook.com/bookcamp.cz

