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P R O P O Z I C E 
 

Pražský středoškolský pohár 

 v rybníkovém hokeji 
  

 

 

kvalifikace 16.1. a 23.1. a finálový turnaj 30.1.2023 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

A/ Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:  Hlavní město Praha  

 

Termín konání:  kvalifikace 16.1. a 23.1. 2023 a finálový turnaj 30.1.2023 
                                     

Místo konání:  Kluziště na Letné, Praha 7, Letenská pláň. 

 

Věková kategorie:  žáci příslušné školy ročníky narození 2003-2007 

 

Ředitel soutěže: Mgr. Petr Hanzlík, Ludus Magnus z.s,, telefon:: 724 800 309 

 

Přihlášky:   Přihlášky lze zasílat prostřednictvím webového formuláře ZDE, nebo   

                                   emailem na: souteze@prahasportovni.eu     nejpozději do 6.1.2023.  

                                   Přihláška musí obsahovat přesný, tj. úplný název školy (bez zkratek) a    

                                   kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail)  

 

Soupisky: Soupisku na předtištěném formuláři - ZDE, který je součástí propozic, 

potvrzenou ředitelem školy a řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá 

vedoucí družstva při prezenci. Zapsat maximálně 8 hráčů. 

 

Účastníci:                  Prvních 16 přihlášených družstev bude rozlosováno do dvou dnů. 

                                   Rozpisy budou zaslány vedoucím družstev na mail po ukončení 

termínu přihlášek. 

                                   Vítězové jednotlivých kvalifikačních skupin (tj. 2 družstva 

z každého hracího dne) sehrají finálový turnaj. 

                                  

 

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCvhOtvZOEld9sqrtOmWU8PyK_XXkooo_UKXCrIRBBNdnLg/alreadyresponded
mailto:souteze@prahasportovni.eu
https://prahasportovni.eu/wp-content/uploads/2022/11/Propozice-RH-Soupiska.docx
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Prezence: 16. a 23.1. 2023 vždy nejpozději 30 minut před prvním utkáním dle 

rozpisu v místě bruslařského areálu Kluziště Letná.  

Finálový turnaj se uskuteční 30.1.2023 

                                    Vedoucí družstva odevzdá soupisku hráčů potvrzenou ředitelstvím 

školy. 

 

Zahájení:   Zahájení skupin kvalifikace i finále - 8:00, 1. utkání (dále dle rozpisu, 

který bude zaslán  e-mailem).  

 

Místo: Kluziště Letná bude k dispozici od 8:00 do 14:30 ve dnech 16. a 23.1. 

2023 (kdy se hrají základní postupové skupiny), při finálové skupině 

30.1.2023 bude ledová plocha na Letné k dispozici od 8:00 do 12:00. 

 

Dopravní spojení:     MHD do tramvajové zastávky Sparta 

                                     

Startovné:                  Účastníci soutěže ani doprovod startovné neplatí. 

                                    

Dozor nad žáky:  Zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT č.55/2005 § odst.2). 

                                    Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže  

                                    za bezpečnost a chování všech žáků. 

                                    Případné poškození cizího majetku bude škole, jejíž žáci  

                                    majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. 

 

Doprovod družstva: Maximálně 2 vedoucí družstva, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let 

                                   a je v pracovně-právním vztahu se školou. 

   

Pojištění  účastníků: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a krádežím a 

ani ztrátám. Pořadatel doporučuje účastníkům, aby uzavřeli individuální 

úrazové pojištění. 

 
B/ Technická ustanovení 
 

Podmínky účasti: V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým 

omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní 

způsobilost odpovídá vysílající škola. 

Hráči: musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny. 

Každé družstvo musí mít 1 sadu dresů/a 1x rozlišovací dresy odlišné 

barvy s čísly (čísla uveďte na soupisce do kolonky poznámka),  

Každý hráč musí nastoupit s vybavením: lední brusle, helma, 

rukavice s ochranou prstů, hokejka. Další doporučené vybavení jsou 

chrániče holení, případně chrániče loktů. V případě potřeby je možné si 

část vybavení zapůjčit za drobný poplatek. Nutná rezervace předem! 

Každé družstvo musí přivézt pomocného rozhodčího (může být zároveň 

vedoucí týmu). 

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/
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Soutěžní komise: ředitel soutěže 

hlavní rozhodčí 

 zástupce pořadatele 

 

Protesty:  Podává vedoucí družstva písemně do 10minut po skončení zápasu 

řediteli soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad 

pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní komise do 20 minut od 

podání protestu. 

 

Startují:  Družstvo tvoří maximálně 8 hráčů jedné školy, kteří splňují podmínky 

účasti. 

                                

Pravidla:  Hraje se podle těchto modifikovaných pravidel: 

- Utkání trvá 2x12 minut hrubého času a hraje se na ploše o velikosti 

20x40 m, s upravenými malými brankami. 

- Hřiště je ohraničeno mantinely bez ochranných sítí a bez čar 

vymezující pásma hřiště. 

- Utkání je řízeno 1 hlavním rozhodčím. 

- Hra a 2. půlka se začíná vhazováním. Všechny další přerušení 

(branky, vyloučení) se ukončují, když je druhý tým na svojí půlce. 

Oba týmy se musí pohybovat rychle, aby nedocházelo k zdržování. 

Tým, který se brání, se musí vrátit na svoji půlku, aby mohl útočníci 

tým zahájit hru. Jakmile puk nebo útočníci tým překročí půlku, 

může začít bránící tým tlačit nebo napadat. 

- Mužstva mají za úkol dopravit kotouč do nízké branky, před kterou 

je vyznačené brankoviště, ve kterém se nesmí žádný z hráčů zastavit 

(projetí brankoviště je během hry umožněno). 

- Utkání hrají družstva, která mají 4 hráče (hraje se bez brankářů) na 

ledové ploše a maximálně další čtyři hráči jsou připravení 

k vystřídání. Hráč, který střídá může vstoupit na ledovou plochu 

pouze dvířky a až ve chvíli, kdy jiný hráč je již oběma bruslemi na 

střídačce. V případě špatného střídání odpískaného rozhodčím se 

jedná o menší trest. 

- Každý hráč má hokejové brusle, rukavice, helmu, a hráčskou 

hokejku. Další povolené vybavení jsou chrániče holení a loktů. Jiné 

části výstroje jsou zakázané. 

- Menší trest znamená branka v prospěch druhého týmu. Puk rozehrává 

soupeř z vlastní půlky. 

- Větší trest nebo cokoliv, co ohrožuje bezpečnost hráčů, dobrovolníků 

nebo pozorovatelů znamená vyloučení hráče z turnaje bez možnosti 

náhrady hráče na soupisce. V extrémních situacích, které zahrnují 

více jak jednoho hráče týmu, může být z turnaje vyloučen celý tým. 

Tento tým a všichni jeho hráči se už nikdy nebudou moct zúčastnit 

turnaje. 

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/


 

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/  

 

 

- Klasické fauly jako podražení, hákovaní, sekání a úder loktem jsou 

považované za menší trest. 

- Nadávky pořadatelům (pozorovatelům) jsou považovány jako větší 

trest. Zahrnuje to křičení / nadávání nebo nadměrné diskuse o 

vyloučeních. 

- Žádné body-checky (větší trest). 

- Žádné příklepy, čepele musí zůstat na ledě (menší trest). 

- Žádný kontakt s pukem hokejkou nad pasem (menší trest). 

- Hráč nesmí padnout / lehnout / svézt se po ledě za účelem ochrany 

branky nebo hodit / položit hokejku v pozici bránění branky (brankář 

- menší trest). 

- Žádné úmyslné zdvihání puku. Záměrné střely vzduchem můžou 

způsobit zranění hráčům nebo pozorovatelům (střely nad výše skeletu 

včetně nože pod botou jsou menším trestem = gólem). Když tomu 

následně hráč nevěnuje náležitou péči = menší trest. 

- Všechny menší tresty můžou být zvýšeny na větší tresty. 

- Nehraje se na postavení hráče mimo hru (off-side) nebo zakázaná 

uvolnění (icing). 

- Puky, které opustí hřiště, rozehrává soupeř z nejbližšího místa, kde 

puk opustil hrací plochu. Na rozehrání musí bránící tým nechat 

prostor o délce dvou hokejek. Pořadatel bude mít puky a umístí jej na 

místo rozehrání. 

- Pořadatelé si vyhrazují právo zakázat hrát hráči, o kterém se 

domnívají, že může být nebezpečný pro hráče nebo pro něho 

samotného. 

Pravidla jsou volně interpretována podle pravidel  Asociace 

rybníkového hokeje. 

Systém soutěže:         Každý hrací den (16. a 23.1. 2023) hraje 8 družstev ve dvou 

čtyřčlenných skupinách (podle losu).                                

                                    Ve skupině hrají systémem každý s každým.  (2x12 minut). 

                                    Vítězové základních skupin postupují do finálové skupiny (30.1.2023). 

                                    Každé družstvo si zahraje tři utkání, tedy 72 minut hrubého času. 

                                    Do finálové skupiny 30.1.2023 postupuje pouze vítězné družstvo každé 

čtyřčlenné skupiny. 

 

 A B C D 

A  A x B A x C A x D 

B B x A  B x C B x D 

C C x A C x B  C x D 

D D x A D x B D x C  

 

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/
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Stanovení pořadí ve skupinách: 

      a) počet bodů (2 za vítězství, 1 za remízu) 

                                                           b) rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 

c) větší počet vstřelených branek 

d) při rovnosti všech kritérií rozhoduje los 

 

Hlavního rozhodčího : Zajistí pořadatel  

 

Šatny:                          Nejsou k dispozici, k převlečení je možné využít společný velký           

                           vyhřívaný stan. 

                                     

Časový pořad:           7:30    nejpozdější příchod mužstev hrajících první utkání 

                                    8:00      první utkání turnaje dle rozpisu 

                                    8:00 – 10:00    utkání ve skupinách 

   10:00 – 10:15  úprava ledové plochy 

   10:15 – 12:15   utkání ve skupinách 

   12:15 – 12:30   úprava ledové plochy 

   12:30 – 14:30   utkání ve skupinách 

   14:30 konec hracího dne 

 

Postup:                       Vítězné družstvo z každé kvalifikační skupiny (celkem dvě družstva   

                                    z hracího dne) postupuje, do finálové skupiny-finále, které se koná             

                                    30.1.2023 na Kluzišti Letná. 

                                     

                  

Různé:                      Vyloučený hráč nesmí automaticky startovat v příštím utkání. 

                                  O jeho dalším startu rozhodne soutěžní komise. 

 

                                  V případě, že některé z přihlášených družstev odřekne svoji účast, bude  

                                  pořadatelem osloveno náhradní družstvo podle pořadí došlých přihlášek,  

                                  nebo podle pořadí ve skupinách (v případě finálového turnaje). 

                                      

                                  Pitný režim účastníků zajištuje pořadatel.  

 

                                  Po celou dobu turnaje bude zajištěn provoz stánku v blízkosti ledové   

                                  plochy, kde si účastníci mohou zakoupit občerstvení. 
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SOUPISKA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

 

Pražský středoškolský pohár 

 v rybníkovém hokeji 
 

16.1.2023 nebo  23.1.2023, finále 30.1.2023 

 
ŠKOLA: ..................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
VEDOUCÍ DRUŽSTVA: ........................................................................................................... 
 
 Tel.: .............................................        e-mail: ................................................................. 
 
   SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA: 

 
 
 

 
příjmení a jméno hráče 

 
rok narození 

 
Třída 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

      
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci uvedení v soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku 
a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.  
Přihlášením do soutěže potvrzujeme, že výše uvedení studenti mají souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro potřeby školních akcí a současně škola tyto údaje poskytuje pořadateli akce pro potřeby 
soutěže. 
 
 
Dne: .......................................                       ………………………………………………….. 
        razítko a podpis ředitele školy        

https://prahasportovni.eu/rybnikovy-hokej/

