
Pozvánka na Vánoční HC Tango Cup 
2015 

 

který se koná 26.12.2015 od 09.15 hod na zimním stadionu v Klatovech. 

 
Hlavní pravidlo : Nezraň sebe ani nikoho jiného !!! 
Hraje se dle pravidel ledního hokeje s těmito hlavními změnami : 
- doba utkání je 3 x 12 min čistého času, 1 min na výměnu stran, rolba pouze po utkání. V  

případě, že se bude muset hrací doba z neočekávaných důvodů prodlužovat, bude poslední 
třetina zkrácena tak, aby její doba nepřesáhla 45 min hrubého času vymezených pro 
odehrání utkání. V tomto případě bude utkání ukončeno v době otevření vrat pro vjetí rolby 
na led.  

- při nerozhodném výsledku v základní hrací době se provedou samostatné nájezdy po 1 do 
rozhodnutí 

- zakázané uvolnění bude pískáno omezeně s ohledem na maximální plynulost hry a 
dodržení času pro odehrání utkání. 

Výstroj povinná !!! 
Každý účastník se účastní turnaje na své riziko. 
Soupisky týmů kde bude mimo čísla a jména hráče  označen kapitán,,C“ zástupce ,,A“ a  
brankář ,,BR“, předejte pořadatelům nebo na níže uvedený e-mail do středy 23.12.2015.  
Zápisy o utkání budou připraveny pořadatelem  vedoucími týmů upraveny a podepsány před 
jednotlivými zápasy a vedoucím týmu hostí před zápasem předány rozhodčím. 
Startovné je 4500,- Kč – úhrada též pořadateli dle dohody hotově či převodem na účet – číslo 
na požádání zašlu. 
 

Pozvané týmy a rozpis zápasů : 

 

zápas od do

9:15 10:00 AHC Plzeň 2009 Mušlák team

10:00 10:15

10:15 11:00 HC Trhanov HC Tango

11:00 11:15

11:15 12:00 AHC Plzeň 2009 HC Trhanov

12:00 12:15

12:15 13:00 Mušlák team HC Tango

13:00 13:15

13:15 14:00 HC Tango AHC Plzeň 2009

14:00 14:15

14:15 15:00 Mušlák team HC Trhanov

15:00 15:15

2
úprava ledu

AHC Plzeň 2009

6
Vyhlášení výsledků 

3
úprava ledu

4
úprava ledu

HC Trhanov

Mušlák team
HC Tango

Týmy :

5
úprava ledu

soupeři

1
úprava ledu

 

Vyhlášení výsledků bude provedeno bezprostředně po posledním zápase. 

Na hokej se těší pořadatelé. 

Kontakt :  Míla Procházka  608 984 303,  abp@abpcompany.cz 


