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Heřmanoměstský pohár minihokejbalu 3+0
7.turnaj
Hra 3 + 0 – nová forma hry minihokejbalu s upravenými pravidly
Místo a termín turnaje:

Heřmanův Městec, 17.6.2018

Kategorie:

hráči ročníku narození 2010, 2011 a mladší

Účastníci:

Maximálně 12 týmů, v případě vyššího počtu přihlášených týmů rozhoduje termín
odeslání závazné přihlášky do turnaje. Přihlášku adresujte elektronickou cestou na
komarek@hokejbal-vychod.cz nejpozději do 8.6.2018 18:00. Každý účastník
předloží turnajovou soupisku celku a registrační průkazy hráčů před nástupem do
turnaje (proběhne řádná kontrola registračních průkazů).

Startovné:

400,- kč (splatné v den konání turnaje)
Družstva, která uhradila startovné v rámci odeslání souhrnné přihlášky KM RSHb
Čechy Východ, mají startovné již uhrazeno.

Počet hráčů:

3+0 (minimální počet jsou 4 hráči + nehrající vedoucí)

Změny v pravidlech:

Na základě změny počtu hráčů při hře 3+0 na šířku obranné třetiny hřiště resp.
zmenšeném hřišti dochází k následujícím specifikacím pravidel:
zrušení pravidla o postavení mimo hru, zakázaném uvolnění a plovoucí modré čáře
předpokládaný hrací čas utkání 2 x 6 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
udělení menšího trestu je nahrazeno exekucí trestného úderu z poloviny hřiště do
prázdné branky
při vzájemném vyloučení hráčů není prováděna exekuce trestného úderu, vyloučení
hráči nesmí po dobu trestu zasáhnout do hry
při udělení vyššího trestu je proti družstvu provinilého hráče nařízen trestný úder 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
je zakázáno ležet nebo klečet v brance nebo jejím těsném okolí
hráč nejblíže k brance nemůže zasáhnout míček letící na branku rukou
hraje se na branky rozměrů 60 x 45 cm
Ostatní se řídí dle platných pravidel ČMSHb
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Nutné technické úpravy:

Hrací plocha je ohraničená hrazením hřiště a v oblasti vrcholu kruhů pak
umístěním bočních mantinelů bez nutnosti ukotvení o minimální výšce 20,- cm. Na
boční straně v místě modré čáry je umístěn stolek s židlí pro časomíru, zápis a také
pro každé družstvo jedna lavička pro střídající hráče.

Řídící orgán:

Komise mládeže RSHb Čechy východ

Hlavní koordinátor turnaje:

Martin Komárek, Erno Košťála 1010, Pardubice 53012
tel.: 773 781 132
e-mail: komarek@hokejbal-vychod.cz

Organizační výbor:

Michal Čumpl, Vlastimil Janoušek, Božena Jánská, Tomáš Jirsa, Martin Komárek

Rozhodčí:

Organizační výbor turnaje zajistí rozhodčí s platnou licencí rozhodčího z řad
rozhodčích regionu východ.

Hrací systém:

Maximálně 12 zúčastněných celků, systém turnaje (včetně délky hrací doby) bude
upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Počet hráčů 3 + 0. Hraje se
s umělohmotnými míčky s atestem ČMSHb. Mužstvo, které je určeno rozpisem
jako domácí (mužstvo první psané do zápisu), předá před utkáním rozhodčím 3
míčky.
Rozpis turnaje obdrží zúčastněné týmy nejpozději do 12.6.2018.

Těšíme se na Vaši účast, se sportovním pozdravem za KM RSHb-východ Martin Komárek

Kontakty:
Martin Komárek (předseda Komise mládeže)
773 781 132
komarek@hokejbal-vychod.cz
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