Doporučení pro Orelské turnaje
STOLNÍ STIGA HOKEJI – PRAVIDLA
Hraje se na hracích stolech ve stoje. Hraje se pomocí táhel. Na začátku hry je
puk vhozený doprostřed, hrají dva hráči proti sobě. Po celou dobu hry se puk
vhazuje vždy na středový bod. Vhazuje ten, kdo prohrává, při remize vhazují
na střídačku. Může také vhazovat třetí nehrající hráč. Gól platí jen tehdy, když
puk zůstane v brance. Neplatí gól vhozený přímo z buly, je nutná přihrávka. U
jedné figurky hráče může být puk nejdéle 6 vteřin. Když někdo zdržuje hru,
protivník zavolá rozhodčího. Rozhodčí, i když hru neviděl, rozhoduje spory.
Hra trvá 5 minut hrubého času. Když zazní závěrečný gong, gól už neplatí. Hrací
tabulky jsou na centrálním místě nebo jednotlivých místech dle kategorií, kde
se zapisují výsledky. Góly si hráči počítají sami.
Povinná signalizace: 4,3,2,1 – hra, hráči hrají, 4 minuty do konce, 3 minuty do
konce, 2 minuty do konce, 1 minuta do konce, na závěr odpočítávání 4, 3, 2, 1
– konec. Celá časovka je obsažena ve znělce.
Bodování: za každé vítězství 2 body, za remizu 1 bod
Hodnocení výsledků do tabulky:
Nejdříve rozhoduje počet bodů
Potom vzájemný zápas nebo zápasy
Pokud je remíza, rozhoduje skóre
Dále kdo dal více gólů
Nakonec rozhoduje los
Pravidla půjčovného:
- Přebírací protokol
- Za poškozenou/ ztracenou součástku 20,-/ ks
- Hrací stoly vrátit do týdne ode dne turnaje
Zajistit k turnaji:
-

Vytištěné hrací tabulky
Hrací stoly ( přibližně 10 stolů pro 30 – 40 hráčů)
Znělka v pc + reproduktor
Pravidla hry
Diplomy + ceny

Doporučené kategorie:
-

Mladší děti: 6-9 let
Starší děti: 10 – 14 let
Junioři: 15 - 19 let
Dospělí: 20 let a více

Jednotlivé kategorie lze také rozdělit na muže a ženy, holky a kluky. Záleží na
sestavě hráčů. Lze ale vytvořit vlastní kategorie, podle vašich potřeb.
Nezapomeňte připravit drobné ceny pro 1. – 3. místo v každé kategorii.
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