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Tradiční český hokejový klub VHK Vsetín si Vás dovoluje pozvat na 2.ročník 

Mezinárodního turnaje v ledním hokeji  určený hráčům narozených 

v roce 2000 a mladší, který se bude konat ve dnech 24.-26. srpna 2012 na ZS ve Vsetíně. 

 
Propozice turnaje: 

 

Místo konání:   Zimní stadión Na Lapači 

    VSETÍN, 755 01 

    Česká republika 

    www.hc-vsetin.cz 

 

Termín konání:   
Věková kategorie:  Hráči narození v roce 2000 a mladší 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozvané týmy: Česká republika, Slovensko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko 

Německo, Lotyšsko, Rusko a jiné 

Počet mužstev: 8 

Hrací systém: Každý s každým 

Hrací čas: 2 x 15 minut čistého času bez úpravy ledu 

Bodovací systém: Vítězství – 2 body, Remíza – 1 bod, Prohra – 0 bodů 

Tresty: Menší trest – 1 min, Vyšší trest – 3 min, Osobní trest – 6 min. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startovné: Kč 7.000,00 

Ubytování: Zajištěno pořadatelem – ubytování ve Vsetíně. 

(cca 300-350 kč/noc) 

Stravování: Zajištěno pořadatelem – snídaně, obědy, večeře v restauraci na  

Zimním stadióně ve Vsetíně. (plná penze cca 270 kč/den ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zahájení turnaje:  24.8.2012 – v   9,00 hod. 

Ukončení turnaje:  26.8.2012 – v 18,00 hod. 
 

Ceny:    První tři mužstva získají medaile a pohár. 

Individuální ceny – nejlepší brankář, obránce, útočník a 

nejužitečnější hráč turnaje. 

http://www.hc-vsetin.cz/
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Další: Podmínkou startu je soupiska hráčů s jejich datem narození, 

která musí být doručena organizátorům před začátkem turnaje. 

Vedoucí jednotlivých mužstev odpovídají za to, že všichni 

jejich zúčastnění hráči mají platné lékařské prohlídky a jsou 

řádně pojištění.  

Hráči jsou povinni nastupovat k  utkání v kompletní předepsané 

výstroji. 

 Každý tým musí disponovat dvěma sadami dresů. 

 Vedoucí týmů předají šatny zpět ve stavu, ve kterém je převzali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrace: Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail organizátora: daniel.tobola@centrum.cz. 

Přihláška je platná v okamžiku obdržení zálohy ve výši Kč 5.000,00. 

Částka bude použita na zaplacení zálohy na ubytování. 

 

Termín uzávěrky přihlášek: 25.6.2012 

 
Přijeďte na konci letních prázdnin do Vsetína na 2.ročník kvalitního mezinárodního 

hokejového turnaje a poznejte místa, kde před nedávnem působili hráči, kteří psali zlatou 

historii českého hokeje, jako Jiří Dopita, Roman Čechmánek a pro mezinárodní hokej byli 

vychování hráči jako Jiří Hudler (Detroit Red Wings), Ondřej Neměc, Jakub Štěpánek 

(všichni KHL) a další. 

 

Účastníci turnaje v roce 2011: 
CZE - VHK VSETIN, SPARTA PRAHA, HC VITKOVICE, HC OPAVA  
SVK - DUKLA TRENCIN, HK BRATISLAVA RUZINOV, MHK MARTIN 

LAT - HS DINAMO RIGA 

 

Internetový odkaz na statistiky a videa z loňského ročníku: 

http://hc-vsetin.cz/clanek.asp?id=4132 

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST! 

 

 

 

Daniel Tobola 
VHK Vsetín, organizátor  turnaje 

Tel. + 420 736 717 725 

e-mail: daniel.tobola@centrum.cz 

web: www.hc-vsetin.cz 
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