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Svaz ledního hokeje OSS Praha- západ 
Zimní stadion Černošice 
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ  

                          
 

Upravené propozice minihokeje okresního kola Praha – západ   
školní rok 2019/20  pro kategorii I. + II. a III. + IV. 

včetně družstva ZŠ Třebotov 
 
A) Všeobecná ustanovení : 
 
1. Pořadatel   Svaz ledního hokeje OSS Praha- západ 

Zimní stadion Černošice 
OR Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ 
Základní škola Rudná  

2. Termín konání  Čtvrtek 19. prosince  2019 
3. Místo konání  Zimní stadion Černošice 
4. Ředitel turnaje  Jan Brabec 
5. Rozhodčí   deleguje svaz LH – Stanislav Ouřada, Josef Chvojka, Ota Sedlák 
6. Kategorie   Kategorie I. + II -  žáci a žákyně 1. - 5. ročník 
     Kategorie III. + IV. -  žáci a žákyně 6. -9. ročník 
7. Prezentace   Zimní stadion Černošice v 8:50 hodin  

Od 8:00 je na zimním stadionu možný trénink   
 Předpokládané ukončení turnaje nejpozději ve 13:00 hod 

8. Hrací systém turnaje  Systém každý s každým 
9.  Startují Přihlášená družstva jednotlivých škol. 
 Kategorie I. + II. 

Černošice, Dobřichovice, Rudná, Řevnice 
 Kategorie III. + IV. 
  Černošice, Dobřichovice, Rudná, Řevnice, Třebotov 
10. Doklady pro start  Soupiska družstva potvrzená ředitelem školy, kartička pojištěnce.  
    Družstvo v obou kategoriích tvoří maximálně 12 hráčů 
11. Materiální zabezpečení:  Hráči v poli sportovní oblečení (tepláková souprava), brusle, lyžařské   
    nebo hokejové  rukavice, silná vlněná čepice v případě možností  
     přilba a další chrániče, hokejová hůl, dresy  
     Brankář – brusle, lyžařské, v případě dostupnosti brankářské rukavice,  
      brankářská hůl, nutná brankářská přilba, pokud jsou dostupné tak další 
     součásti  brankářské výstroje, chrániče apod. 
12. Ceny:   Nejlepší tři družstva poháry, medaile a diplomy – obě kategorie  
 
B. Technická ustanovení 

13. Pravidla: Hraje se podle upravených pravidel  minihokeje, viz příloha.  
Herní systém – kategorie I. + II. ve skupině každý s každým;  
   kategorie III. + IV. ve skupině  každý s každým  
Výběr některých z pravidel: 
Kotouč – hraje se siličem prstů – modrý kroužek 
Hrací plocha – hraje se na šířku hokejového hřiště v obrané třetině 
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Hrací doba -  10 minut superhrubý čas 
 

 
Počet hráčů -   I. + II. kategorie - 5 + 1  (pět hráčů a  brankář) 
   III. + IV. kategorie – 3 + 1   (tři hráči a brankář) 

            Tresty – za každý přestupek uvedený v pravidlech je nařízeno trestné  
      střílení 

Hodnocení výsledků - za vítězství se družstvu do tabulky připisují 3 
body, v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 
1 bod. 
Určení pořadí družstev  -  
- počet bodů 
- výsledek vzájemného utkání,  
- vyšší počet bodů ze vzájemných utkání (v malé tabulce) 
- brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
- brankový rozdíl ze všech utkání 
- vyšší počet vstřelených branek 
Utkání hraná do rozhodnutí (zápasy o pořadí) - nerozhodne-li se v 
normální hrací době, okamžitě následují 3 trestná střílení; je-li stav i 
potom vyrovnaný, provedou hráči  po jednom trestném střílení, dokud 
není dosaženo rozhodnutí 

14. Povinnosti družstev Vedoucí družstva odpovídá za chování členů družstva po celou dobu 
turnaje. Všichni musí mít průkaz pojištěnce. 

15. Finanční zabezpečení  Okresního kola se týmy účastní na vlastní náklady 

16. Doprava Vlakem do stanice Černošice, ve vlaku platí jízdenky PID 
17. Upozornění Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím,  

ztrátám. Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito      
zákonného pojištění na školách. Nevozte s sebou cenné věci. 

 
18. Informace   V areálu se lze občerstvit v bufetu nebo restauraci 
 
 
    Na Vaši účast se těší 

 
   Jan Brabec  .  Pavel Kasal, předseda   
   ředitel  soutěže   OR AŠSK Praha-západ 
   Svaz LH    MOB 602 885 790 
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Rozpis turnaje: 
 
Kategorie I. + II. Černošice, Dobřichovice, Rudná, Řevnice 
Kategorie III. + IV. Černošice, Dobřichovice, Rudná, Řevnice, Třebotov 
 
 

Čas Hřiště 1   Kategorie  Hřiště 2   Skupina 
9:00 Černošice - Řevnice IV.  Dobřichovice - Rudná IV.  
9:15 Černošice  - Řevnice I.+II.  Dobřichovice - Rudná I.+II. 
9:30 Rudná - Třebotov IV.  Černošice - Dobřichovice IV.  
9:45 Řevnice - Rudná I.+II.  Dobřichovice - Černošice I.+II. 
10:00 Řevnice - Dobřichovice IV.  Třebotov - Černošice IV. - B 
10:15 – 10:45  -  ÚPRAVA LEDU 
10:45 Rudná - Černošice I.+II.  Dobřichovice - Řevnice I.+II. 
11:00 Rudná - Černošice IV.   Řevnice - Třebotov IV. 
 Finále     o 3. místo    
11:15 1. - 2. I.+II.  3. - 4. I.+II. 
11:30 Dobřichovice - Třebotov IV.   Rudná - Řevnice IV. 
11:50 Vyhlášení výsledků 

 
 
Plánek Zimní stadion  Černošice 
 
          Popis cesty : 
          Po vystoupení z vlaku 
          přejděte silnici 
stadion         a pokračujte ulicí 
          Karlštejnská po 350 m 

zahněte vpravo do ulice 
Fügnerova po 80 m 
vpravo vstup na ZS. 
Pokud pojedete autem 
Dá se parkovat před 
kinem nebo v ulici 
Poštovní. 
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UPRAVENÁ PRAVIDLA „MINIHOKEJE“ 
 
(vydal ÚV ČSTV Výbor svazu ledního hokeje 1984) 
 
1. Pravidla „MINIHOKEJE“ 

Hraje se na přírodních plochách, umělých kluzištích i na suchu.  
Mantinely - minimálně 15 - 30 cm 
Branky - typizované hokejové 
Čáry -  středové, popř. i brankové, jeden bod pro vhazování na středové čáře, šířka  
  čar 3 - 5 cm 
 
2.Výzbroj a výstroj 
Hráči v poli - tepláková souprava, brusle, lyžařské nebo hokejové rukavice, holenní chrániče, 
náloketníky, silná vlněná čepice. V případě možnosti přilba, hokejová hůl.  
 
Brankář - brusle, lyžařské, v případě dostupnosti brankářské rukavice, brankářská hůl, holenní 
chrániče, suspensor, náloketníky, pokud jsou dostupné tak další části brankářské výstroje.  
 
Kotouč - speciálně odlehčený /silič prstů/ 
 
3. Počet hráčů  
1. – 5. ročník ZŠ - 5 + 1 brankář                                                                                                  
6. – 9. ročník ZŠ - 3 + 1 brankář  
 
4. Hrací doba  
2x 30 minut hrubého času ( při omezených možnostech možno zkrátit ) 
 
5. Rozhodčí  
Utkání minihokeje rozhoduje jediný rozhodčí, který je rovněž časoměřičem. Kromě rozhodování, 
sleduje čas. 
 
6. Přestupky proti pravidlům  
Hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole, sekání, kroček, podražení, faul loktem nebo 
kolenem, vrážení do hrazení, špatné střídání, úmyslné zdržování hry (zašlapování, zalehnutí 
kotouče  či míčku). 
 
7. Tresty 
Za každý uvedený přestupek nařídí rozhodčí trestné střílení. 
 
8. Trestné střílení 
Provádí určený nebo faulovaný hráč z bodu pro vhazování na střední čáře. Ztracený čas za trestné 
střílení se ihned nastaví během střídání. 
 
9. Zahájení hry  
Z bodu pro vhazování uprostřed hřiště po každém přerušení hry (branka, střídání atd.), kromě 
případů uvedených v bodě 13., 15. a 17. 
 
10. Postavení mimo hru na středové čáře 
Hráči útočícího družstva nesmějí vniknout do útočného pásma před kotoučem. 
Postavení bruslí hráče a nikoliv jeho hole, je určujícím činitelem při rozhodování o postavení mimo 
hru. Hráč je mimo hru, když má obě brusle úplně za středovou čarou ve své útočné polovině. Při 
přestupku rozhodčí vhazuje z místa přihrávky. 
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11. Přihrávka z útočné poloviny zpět do obranné poloviny 
Hráč útočícího mužstva nesmí kotouč přihrát z útočné poloviny zpět do obrané poloviny. Při 
přestupku bude vhazováno na středové čáře na bodu vhazování. 
 
12. Zapojení brankáře do hry 
brankář se může zapojit do hry pouze v obranné polovině kluziště. Porušení pravidla se trestá 
trestným střílením. 
 
13. Střelba 
Je povolena jen v útočné polovině kluziště. Při porušení pravidla rozhodčí vhazuje n místě, odkud 
bylo vystřeleno. Je zakázáno  používat golfového úderu. 
 
14. Dosažení branky 
Branky může být dosaženo pouze holí. Branku dosaženou rukou, tělem, nohou nebo bruslí 
(kopnutím či usměrněním) rozhodčí neuzná. 
 
15. Hra rukou 
Žádný hráč kromě brankáře nesmí sevřít kotouč v ruce, nesmí jej zvednout ani rukou přihrát. Při 
porušení pravidla rozhodčí vhazuje na místě přestupku. 
 
16. Vysoké hole 
Zvedat hole nad výši ramen je zakázáno. 
Při porušení pravidla bude nařízeno trestné střílení. Při zranění protihráče vysokou holí nařídí 
rozhodčí 3 trestná střílení. 
 
17. Dresy 
Hrající družstva musí být barevně nebo jinak rozlišena. 
 
 
Tato pravidla jsou upravena a vydána pro soutěž v minihokeji škol okresu Praha-západ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


