United Energy víkend
stolního hokeje 2018
6. dubna 2018

SVČ Most, Albrechtická 414

7. - 8. dubna 2018

ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340

Co a kdy se bude hrát ?
PÁTEK

16:00 – 17:15
17:30 – 19:30

SOBOTA
10:00 – 16:30

NEDĚLE

10:00 – 15:30
10:00 – 14:00

06. 04. 2018 – SVČ Most

táhlový hokej Chemoplast – Český pohár (kat. „B“)
otevřený turnaj jednotlivců pro všechny zájemce
air-hockey – Český pohár (kat. „B“)
otevřený turnaj jednotlivců pro všechny zájemce

07. 04. 2018 – ZŠ Meziboří
billiard-hockey šprtec – Liga škol – celostátní finále
pro družstva, která se kvalifikovala

08. 04. 2018 – ZŠ Meziboří

billiard-hockey šprtec – Žákovská Tour – finále TOP16
pro hráče a hráčky, kteří se kvalifikovali
billiard-hockey šprtec – Český pohár (kat. Expres)
otevřený turnaj jednotlivců pro všechny zájemce

Pro zdárný průběh turnajů věnujte, prosím, propozicím
dostatečnou pozornost.

PROPOZICE - SPOLEČNÁ ČÁST
Program soutěží:

PÁTEK 06.04.18

Místo konání - pátek:

Most, Středisko volného času, Albrechtická 414/1
o
pro turnaje se používá hlavní vchod
o
mapa – www.svc-most.cz/index.php?id=kde-nas-najdete
o
z vlakového nádraží a z centra města: tramvaj č. 2
na zastávku Most, Dopravní podnik; info o MHD
na www.dpmost.cz a www.vlak-bus.cz .
Meziboří, Základní škola, J.A.Komenského 340
o
turnaje se hrají v budově školní jídelny / školní družiny
o
mapa – www.zsmezibori.com/obrazky/mapa.jpg
o
Meziboří je obsluhováno mosteckou / litvínovskou
MHD (č. 23 ze zastávky Litvínov, poliklinika do zastávky
Meziboří, městský úřad), vlaky a meziměstské autobusy do
Meziboří nejezdí. Při vyhledávání na www.vlak-bus.cz je
potřeba volit vyhledání spojů včetně MHD.

Místo konání – so & ne:

SVČ MOST
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ – TH CHEMOPLAST
15:45 – 16:00
prezence
16:00 – 17:15
turnaj – Český pohár „B“
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ – AIR-HOCKEY
17:15 – 17:30
prezence
17:30 – 19:30
turnaj – Český pohár „B“
SOBOTA 07.04.18 ZŠ MEZIBOŘÍ
LIGA ŠKOL – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
09:00 – 09:45
prezence
10:00 – 16:30
turnaj – Liga škol
cca 12:30 – 13:30 oběd
NEDĚLE 08.04.18 ZŠ MEZIBOŘÍ
ŽÁKOVSKÁ TOP 16 – BH ŠPRTEC
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ – BH ŠPRTEC
09:00 – 09:45
prezence
09:45 – 10:00
rozlosování
10:00 – 15:30
turnaj – Žákovská TOP16
10:00 – 14:00
turnaj – ČP Expres
cca 12:45 – 13:15 oběd

Kontakt:

přihlášky/potvrzení účastí, objednávky ubytování a stravování
Jakub Hasil - MT 603 337 054, email: jakub.hasil@post.cz

Potvrzení účasti:

finále Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci
finále Žákovské Tour v billiard-hockeyi šprtci
Postupující družstva i jednotlivci (podle níže uvedeného
postupového klíče) potvrdí účast do středy 28. 03. 2018
do 20:00. Za nepotvrzené budou poté nominováni náhradníci
podle propozic soutěží.

Přihlášky:

ostatní soutěže
Účastníci se mohou hlásit telefonicky nebo emailem do středy
04. 04. 2018 do 20:00. Platba startovného je možná osobně
u Jakuba Hasila nebo při prezenci, jiná forma úhrady po
dohodě. Přihlášky po termínu může pořadatel odmítnout.

Ubytování:

možnosti ubytování v Mostě a v okolí - www.imostecko.cz
Pořadatel může finalistům zajistit bezplatně ubytování. Počet
bezplatných ubytovacích míst je omezen a pořadatel si
vyhrazuje právo nevyhovět všem požadavkům. Svůj zájem o
ubytování nahlaste společně s potvrzením účasti ve
finálových turnajích, tedy nejpozději do středy 28. 03. 2018
do 20:00.

Stravování:

obědy v místě konání sobotní a nedělní soutěže
o
pořadatel zajišťuje a hradí sobotní oběd (předběžně
řízek+brambor) účastníkům finále Ligy škol v billiard-hockeyi
šprtci (družstvo 5 + 1) a nedělní oběd (předběžně
guláš+těstoviny) účastníkům finále Žákovské Tour v billiardhockeyi šprtci (a doprovodu pro tři a více hráčů)
o
ostatní zájemci si mohou objednat oběd za 70 Kč
o
Obědy je možné závazně objednat nejpozději do
středy 28. 03. 2018 do 20:00.

Dresy:

pořadatelé žádají účastníky, zejména finalisty žákovských
soutěží, aby hráli v klubových (příp. školních) dresech

Pořadatelé:

Billiard-hockey club Most, z.s. - www.most.billiardhockey.cz
Základní škola Meziboří – šk.družina – www.zsmezibori.com
Středisko volného času Most – www.svc-most.cz

Zastřešující organizace:

Sdružení mládeže pro stolní hokej ČR z.s. – www.smshsk.cz
Unie hráčů stolního hokeje z.s.– www.uhshbrno.cz

PROPOZICE – JEDNOTLIVÉ TURNAJE
Turnaj jednotlivců – táhlový hokej Chemoplast (pátek 06. 04. 2018)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:
Startovné:
Hrací systém:
Rozlosování:
Rozhodčí:
Ceny:

Turnaj Českého poháru jednotlivců v táhlovém hokeji
Chemoplast 2018, kategorie „B“
Pohár Lejdýs Most
hrají hráči a hráčky všech kategorií na základě přihlášky
25 Kč
Švýcarský systém; počet kol bude určen na místě (předběžně
6)
v místě konání
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
První tři v celkovém pořadí získají poháry, vítězové kategorií
ženy a junioři (ročník narození 2001 a mladší) medaile.

Turnaj jednotlivců – air-hockey (pátek 06. 04. 2018)
Soutěž:

Oficiální název:
Účastníci:
Startovné:
Hrací systém:
Rozlosování:
Rozhodčí:
Ceny:

Turnaj Českého poháru jednotlivců v air-hockeyi 2018,
kategorie „B“
Pohár Black Sharks Most
hrají hráči a hráčky všech kategorií na základě přihlášky
25 Kč
Švýcarský systém; počet kol bude určen na místě (předběžně
4)
v místě konání
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
První tři v celkovém pořadí získají poháry, vítězové kategorií
ženy a junioři (ročník narození 2001 a mladší) medaile.

Finále Ligy škol – billiard-hockey šprtec (sobota 07. 04. 2018)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:

Náhradníci:

Hrací systém:

Rozlosování:
Rozhodující kritéria:

Rozhodčí:
Ceny:
Historický přehled:

finále 19. ročníku Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci
United Energy Liga škol 2017/2018 – celostátní finále

o
ZŠ Janov, ZŠ Meziboří, 4.ZŠ Most, Husot Strakonice,
CVČ Legato Kohoutovice, ZŠ Břeclav-Slovácká, SVČ Boskovice
o
Dále po jednom družstvu z oblastí Střed, Vysočina,
Severovýchod
Za družstva, která svou účast nepotvrdí, budou, maximálně do
celkového počtu osm, pořadatelem nominováni další účastníci,
s přihlédnutím k regionální příslušnosti a výsledkům
předchozích kol.
Jednotlivé zápasy se hrají jednokolově (zápas 1 x 3). Družstva
se utkají systémem každý s každým. Hráči jsou během celého
hracího dne do zápasů nasazováni podle soupisky odevzdané
při prezenci (tj. základní sestava 1-3 pouze na svých postech,
náhradníci volně).
Finále bude rozlosováno na turnaji ve Žďáře nad Sázavou 31.
března 2018. Vedoucí družstev budou informováni emailem.
1.
body (bodování 2-1-0)
2.
vzájemný zápas – a. body, b. branky (pouze při bodové
rovnosti dvou týmů)
3.
bodové skóre – a. rozdíl, b. vítězné body
4.
brankové skóre – a. rozdíl, b. vstřelené branky
5.
na medailových pozicích: rozhodující zápas (penaltový
rozstřel), v ostatních případech: shodné umístění
Funkci rozhodčích vykonávají hráči družstev, která mají volno,
příp. náhradníci.
První tři družstva získají poháry, hráči prvních tří družstev
medaile.
Přehled
vítězů
a
historická
tabulka
finále
www.smshsk.cz/historie

Finále Žákovské Tour – billiard-hockey šprtec (neděle 08. 04. 2018)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:

Náhradníci:
Hrací systém:
Rozhodčí:
Ceny:
Historický přehled:

finále 20. ročníku Žákovské Tour v billiard-hockeyi šprtci
Žákovská Tour 2017 – United Energy TOP 16
16 hráčů podle konečného pořadí dlouhodobé základní části
1. DOLEŽAL Jan, Gunners Břeclav
2. KRMÍČEK Matěj, Gunners Břeclav
3. MATUŠČÍN Jan, BHC StarColor Most
4. TIRPÁK Patrik, Fluke Kohoutovice
5. GRIMMOVÁ Valentina, Real Draci 18.ZŠ Most
6. STOHANZL Erik, Gunners Břeclav
7. BRAUNER Vojtěch, Fluke Kohoutovice
8. KALINA Tomáš, BHL Žďár nad Sázavou
9. CHLÁDEK Jan Jun., KSH ZŠ Meziboří
10. MATURA Ondřej, Netopýři Most
11. GRIMM Matyáš, Real Draci 18.ZŠ Most
12. VYMYSLICKÝ Tomáš ,Gunners Břeclav
13. KUČERA David, SVČ Most
14. OTÁHAL Tomáš, Dragons Modřice
15. VÍTEK Matyáš, SVČ Most
16. SLAPNIČKA Ladislav, BHC 15.ZŠ Most
Za hráče, kteří účast nepotvrdí, budou následně nominováni
pořadatelem náhradníci maximálně do celkového počtu
šestnáct.
Hraje se Švýcarským systémem (body 2-1-0) na 5 kol.
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
Tři nejlepší hráči finálového turnaje a vítěz základní části budou
odměněni poháry.
Přehled vítězů základní části a finále - www.smshsk.cz/historie

Turnaj jednotlivců – billiard-hockey šprtec (neděle 08. 04. 2018)
Soutěž:

Oficiální název:
Účastníci:
Startovné:
Hrací systém:
Rozlosování:
Rozhodčí:
Ceny:

Turnaj Českého poháru jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci
2018, kategorie Expres
Pohár ZŠ Meziboří
hrají hráči a hráčky všech kategorií na základě přihlášky
ročník narození 2001 a mladší
25 Kč
ročník narození 2000 a starší
50 Kč
Švýcarský systém (body 2-1-0); počet kol bude určen na místě
(předběžně 4)
v místě konání
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
První tři v celkovém pořadí získají poháry, vítězové kategorií
ženy, st.žáci (2004-2006) a ml.žáci (2007 a mladší) medaile.

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ
UNITED ENERGY
VÍKENDU STOLNÍHO HOKEJE

