
 

ROZPIS 

TURNAJŮ DĚTÍ DO 10 let – sezóna 2020/21 
A: TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 
A.1.   Věkové hranice  

U6 mini – 1.1.2014 a mladší 

U8 benjamínci – 1.1.2012 a mladší 

U10 přípravka – 1.1.2010 a mladší 

A.2.   Systém turnajů 
A.2.1. Účast 

a) U10 přípravka: 

Turnaje 10 – dlouhodobá série 10 otevřených turnajů pro družstvo. 5x podzim a 5x jaro s povinnou účastí pro 

družstvo. Týmy jsou částečně losovány s přihlédnutím k regionům. 

Rozdělení klubů do regionů: 

Region Západ: Litice 3x, Bolevec, Rakovník 2x , Kadaň (7) 

Region Praha: Bohemians 2x, Hostivař, Kbely, Praga 2x, President, Slavia 2x (9) 

Region Východ: Hradec Králové, Mnichovice 3x (4) 

 

b) U8 benjamínci:  

Otevřené turnaje bez nároku na počet absolvovaných turnajů. Kluby nabízí své otevřené turnaje v rozlosování 

soutěží vydávaných STK ČSPH, je nutné je nahlásit STK pro podzimní část soutěží a pro jarní část soutěží (STK vždy 

upozorňuje). Na otevřené turnaje se jednotlivé týmy přihlašují přímo pořadatelům.  

 

c) U6 mini:  

Otevřené turnaje bez nároku na počet absolvovaných turnajů. Kluby nabízí své otevřené turnaje v rozlosování 

soutěží vydávaných STK ČSPH, je nutné je nahlásit STK pro podzimní část soutěží a pro jarní část soutěží (STK vždy 

upozorňuje). Na otevřené turnaje se jednotlivé týmy přihlašují přímo pořadatelům.  

 

A.2.2. Organizace turnajů: 

a) U10 Přípravka  

Dlouhodobá série turnajů: Turnaje 10. Turnaje jsou nalosovány STK ČSPH. 

6 turnajů (3x podzim, 3x jaro) ve skupinách: 

A. Východ a 2/3 Prahy  

B. Západ a 1/3 Prahy 

Vždy v jednom termínu dva turnaje po 10 týmech. 

2 turnaje (1x podzim, 1x jaro) ve skupinách:  

A. Praha  

B. Východ a Západ dohromady 

Vždy v jednom termínu dva turnaje po 9 a 11 týmech 

2 turnaje (1x podzim, 1x jaro) ve skupinách: 

A. Prvních deset týmů dle bodování pořadí 

B. Druhých deset týmů dle bodování pořadí 

Vždy v jednom termínu dva turnaje po 10 týmech 

 



Bodování pořadí: Týmy v jednotlivých turnajích získávají 1-11 bodů podle počtu účastníků daného turnaje a 

vlastního umístění v tomto turnaji (např. turnaj bude mít 10 účastníků, vítěz obdrží 10 bodů, poslední tým 1). Týmy 

na 1.-10. místě dle počtu bodů po podzimních čtyřech turnajích se zúčastní společného pátého turnaje a týmy na 

11.-20. místě se zúčastní svého společného turnaje. Stejná situace se bude opakovat v jarní části sezóny. Body 

z podzimu se nepřenáší, začíná se od nuly.    

    

b) U8 benjamínci : 

Otevřené turnaje – délka, systém, počty účastníků – rozhoduje pořadatel. Musí být však dodržena sportovně 

technická ustanovení tohoto rozpisu – viz. níže. 

 

c) U6 mini : 

Otevřené turnaje – délka, systém, počty účastníků – rozhoduje pořadatel. Musí být však     dodržena sportovně 

technická ustanovení tohoto rozpisu – viz. níže. 

 

A.2.3. Přihlášky 

Přihlášky Turnaje U10: 

Kluby zasílají přihlášky před sezónou na tuto sérii KM / STK ČSPH na základě upozornění STK ČSPH. Kluby můžou 

přihlásit více svých týmů této věkové kategorie. 

Odhlášky z turnaje U10: pokud se klub odhlásí v průběhu soutěže z dalších turnajů nebo se nedostaví na turnaj, 

oznamuje toto včas pořadateli (nejpozději 2 pracovní dny před). 

Přihlášky na turnaje U8 a U6: vždy přímo pořadateli nejpozději 5 pracovních dní před začátkem turnaje.  

Odhlášky z turnaje: tým přihlášený na turnaj se musí odhlásit pořadateli nejpozději 2 pracovní dny před termínem 

turnaje  

A.3. Sportovně - technické ustanovení 
A.3.1. Řízení soutěží:   

V kategorii U10 STK ČSPH 

V kategorii U6, U8 řídí jednotlivé turnaje kluby, STK ČSPH zveřejňuje v celkovém rozlosování termíny turnajů. 

 
A.3.2 Pořadatel:   
Kluby PH, uvedené v Termínové listině STK ČSPH 

A.3.3. Hrací dny: U10 přípravka – neděle, U8 benjamínci, U6 mini - sobota a neděle.  

A.3.4. Hrací doba:  

U10 přípravka – dlouhodobá série turnajů přípravky je nalosována s hrací dobou pro tým 60-80 min. 

U8 benjamínci – turnaj max. 5-7 zápasů v délce 10 min. Hráči musí pravidelně střídat – po gólu či po 2 minutách 

(nepadl-li během dvou minut gól) – zajišťuje rozhodčí. Doporučená celková hrací doba pro tým 50-60 min. 

U6 mini – turnaj max. 4-6 zápasů v délce 10 min. Hráči musí pravidelně střídat – po gólu či po 2 minutách (nepadl-li 

během dvou minut gól) – zajišťuje rozhodčí. Doporučená celková hrací doba pro tým 40-50 min.  

A.3.5 Počet týmů na turnaji: minimálně 3  

A.3.6 Počet hráčů: 
U10 přípravka - 4+1  
U8 benjamínci – minihokej 3:3 – 3 hráči v týmu (max. počet hráčů na tým 6), na konci jarní části soutěže mohou 
pořadatelé nabídnout 1-2 turnaje hrané ve formátu přípravky 4+1 (doporučeno hřiště ve ¼ hrací plochy zkrácené o 
cca 15m – cca rozměry házenkářského hřiště 40x20) 
U6 mini - minihokej 3:3 – 3 hráči v týmu (max. počet hráčů na tým 6) 

 



 

A.3.7. Velikost hřiště: 
U10 přípravka – ¼ hřiště PH, pokud klub nemá, lze použít hřiště na házenou (40x20 m) 
U8 benjamínci - 23 x 23 m se čtyřmi brankami – branka 2x1 m, branky od sebe vzdáleny 12 m, na konci jarní části 
soutěže mohou pořadatelé nabídnout 1-2 turnaje hrané ve formátu přípravky 4+1 (doporučeno hřiště ve ¼ hrací 
plochy zkrácené o cca 15m – cca rozměry házenkářského hřiště 40x20) 
U6 mini – 23 x 23 m se čtyřmi brankami – branka 2x1 m, branky od sebe vzdáleny 12 m.  
 

A.3.8. Startují 

Hráči a hráčky evidovaní v ČSPH. Kontrolou evidenčních nebo registračních průkazů hráče / hráčky ručí pořadatel.  

A.3.9. Rozhodčí 
Rozhodčí na turnaj nominuje pořadatelský oddíl. Doporučujeme, aby rozhodčí na kategorii U10 přípravky byli 

z kategorie dospělých + 1 mladistvý ve věku dorostu. V turnajích U6 mini a U8 benjamínků rozhoduje spolu 

s dospělým rozhodčí ve věku staršího žactva. Klub může zvolit i variantu, kdy místo dospělého rozhodčího zvolí 

dospělého mentora rozhodčích, který na turnaji mladistvé rozhodčí vede. 

Odměny rozhodčích: neproplácí ČSPH, proplácí pořadatel 

 

KMR doporučuje tyto částky :  

U10 přípravky - 30 Kč/utkání/ jeden rozhodčí  

U6 mini, U8 benjamínci - 20 Kč/utkání/ jeden rozhodčí  

A.3.10. Lékařské prohlídky 
Vzhledem k pravidlům s lékařskými prohlídkami (viz. Rada ČSPH v březnu 2014) je nutné mít souhlas lékaře se 

sportováním dětí ve všech věkových kategoriích. Tyto souhlasy shromažďuje oddíl, na turnajích se nepředkládají. 

 

A.3.11. Vyplňování zápisů, předkládání registračních, nebo evidenčních průkazů 

Trenér / vedoucí družstva vyplní před turnajem turnajový zápis, který mu předloží pořadatel. Trenér spolu se 

zápisem předkládá registrační nebo evidenční průkazy všech hráčů. Zápisy z turnaje archivuje pořadatel. 

 

A.3.12. Hlášení výsledků turnajů 

Pořadatel ve všech kategoriích je povinen zaslat do středy následujícího týdne po turnaji na níže uvedené mailové 

adresy min. 3 fotografie z turnaje a pořadí týmů na martina.babicka@gmail.com a tomas.levy@pozemnihokej.cz . 

Pro turnaje všech tří věkových kategorií, kde je pořadatelem klub z Prahy zašle ve stejném rozsahu a termínech jako 

na výše uvedené mailové adresy i na mail PSPH: info@psph.cz. 

 

B: OSTATNÍ USTANOVENÍ 

B.1. Chrániče zubů  

STK ČSPH velmi doporučuje chrániče zubů pro děti všech kategorií!! 

 

B.2.Trenéři 

Je důležitý dostatečný počet trenérů k týmům U8 benjamínků a U6 mini kvůli organizaci turnajů, aby byla zaručena 

dochvilnost týmů 

 

B.3. Individuální hodnocení  

Na turnajích se nevyhlašují nejlepší hráči, brankáři, střelci. Pořadatelům se doporučuje mít cenu pro nejužitečnějšího 

hráče každého týmu. Vybírá trenér svého týmu. Cílem je nerozmazlovat děti v tomto ranně sportovním věku.  

 

B.4. Kolektivní ocenění  

V kategoriích U6 mini až U10 přípravka je ocenění kolektivů plně v rukách organizátorů.  
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B.5. Rodiče  

Rodiče na hřiště nepatří – pořadatelé, vymezte prostor pro rodiče mimo hrací plochu, v případě, že tak nelze, 

vymezte prostor okolo hřiště.  

 

C. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

C.1. Účastnický poplatek 

Ve všech turnajích hradí klub pořadateli turnaje účastnický poplatek 200,- Kč za první tým klubu, 100,- Kč za druhý a 

každý další tým v turnaji. 

 

D: PRAVIDLA POZEMNÍHO HOKEJE 

Rozdíly v pravidlech pro děti oproti platným pravidlům pozemního hokeje (ty naleznete na www.pozemnihokej.cz, 

sekce ČSPH, stanovy a řády). 

 

D.1. Ve všech turnajích dětí do 10 let (U6 mini, U8 benjamínci, U10 přípravka) je zakázáno hrát vysokou holí - rozdíl 

od ostatních soutěží pořádaných STK ČSPH .   

 

D.2. U10 PŘÍPRAVKA  

Dle aktuálních pravidel PH včetně čárkovaného kruhu. 

a) Zákaz argentinského bekhendu (úder hraný hranou s nápřahem vedeným vzduchem – bezpečnost), zákaz 

klasického úderu. Zametený úder ve forhendové a bekhendové variantě musí striktně dodržovat bezpečnost hráčů (i 

při střelbě na branku!), má sloužit jako bezpečný úder k přenesení hry, nikoliv k obavám hráčů z míčku. Tento úder ve 

forhendové podobě nesmí být hrát hranou hokejky! 

ANO – PUŠ, PŘÍKLEP, ZAMETENÝ ÚDER – FORHEND + BEKHEND 

NE – ARGENTINSKÝ ÚDER, KLASICKÝ ÚDER 

 

b) Trestný roh – místo TR nájezd (bezpečnost, technická dovednost) – hrát jej bez jiných omezení vyjma 

následujících: začátek 5 m od kruhu, doba omezení 10 sec, končí časovým limitem nebo zadním či postranním autem. 

Míček skončí v br. chráničích – nový TR, míček brankář zalehne, úmyslně zahraje kulatou holí – gól. Při nájezdech 

nahrazující TR je družstvo v zápase povinno střídat postupně všechny hráče, i ty z lavičky. Pokud již všichni hráči 

zahrávali nájezd v právě hraném utkání, začíná se druhé kolo. Ve druhém kole a případných následujících se pořadí 

může změnit. Opět platí povinnost vystřídat všechny hráče. Velký roh – ne.      

 

c) Pravidlo rozdílu 3 gólů – tým prohrávající o 3 góly si přidá jednoho hráče (5+1) do okamžiku, dokud nebude stav 

opět jen o 2 góly. V případě rozdílu o 6 gólů již si dalšího hráče nepřidává. 

 

D.3. U8 BENJAMÍNCI  

Dle aktuálních pravidel PH, zákaz argentinského bekhendu (úder hraný hranou s nápřahem vedeným vzduchem – 

bezpečnost), zákaz klasického úderu, zákaz zameteného úderu. Minihokej 3:3 – self pas ano, vzdálenost při 

rozehrách 3 m, rozehra může jít přímo do kruhu, místo TR volný úder. Další pravidla viz. níže. 

ANO – PUŠ, PŘÍKLEP 

NE – ARGENTINSKÝ ÚDER, ÚDER, ZAMETENÝ ÚDER – FORHEND + BEKHEND 

 

D.4. U6 MINI  

Dle aktuálních pravidel PH, zákaz argentinského bekhendu (úder hraný hranou s nápřahem vedeným vzduchem – 

bezpečnost), zákaz klasického úderu, zákaz zameteného úderu. Minihokej 3:3 – self pas ano, vzdálenost při 

rozehrách 3 m, rozehra může jít přímo do kruhu, místo TR volný úder. Další pravidla viz. níže. 

ANO – PUŠ 

NE – ARGENTINSKÝ ÚDER, ÚDER, ZAMETENÝ ÚDER – FORHEND + BEKHEND, PŘÍKLEP 

 

http://www.pozemnihokej.cz/


 

D.4. Ucelená pravidla minihokeje 3:3 – kategorie U6 mini, U8 benjamínci  

D.4.1. Hrací plocha: 

Velikost cca 23x23 m (šířka jedné ¼ velkého hřiště na PH x stejná vzdálenost v kolmém směru). Na každé koncové 

čáře 2 branky (2 m široké, 1 m vysoké). Branky jsou od sebe vzdáleny 12 m, což je vzdálenost od rohu hřiště cca 3,5 

m. Zóna pro střelbu – rovná čára 6 m od zadní čáry, gól platí dotkl-li se útočící hráč míčku v soupeřově kruhu.  

 

D.4.2. Týmy: 

Tým má 3-6 hráčů, tři hrají na hřišti. Trenér střídá všechny hráče pravidelně po každém gólu. Pokud gól nepadl po 

dobu 2 minut, trenér hráče automaticky vystřídá.  Nesmí být hráno méně než se třemi hráči.  

Doporučené pravidlo rozdílu 3 gólů – tým prohrávající o 3 góly si přidá jednoho hráče (4) do okamžiku, dokud 

nebude stav opět jen o 2 góly. V případě rozdílu o 6 gólů již si dalšího hráče nepřidává. 

 

 

D.4.3. Technická pravidla: 

a) Volný úder:  

Při jakémkoliv porušení pravidel v jakékoliv části hřiště je nařízen volný úder nebo self pas (samorozehra) proti týmu, 

který se dopustil porušení pravidel. Všechny volné údery musí být provedeny ve vzdálenosti min. 3 m od střelecké 

zóny a se soupeřem min. 3 m od míčku. Volný úder může směřovat ihned do střelecké zóny, vč. self pasu 

(samorozehra). 

 

b) Tresty:  

Neexistují trestné rohy, trestné nájezdy nebo trestné údery (penalta) za úmyslné porušení pravidel uvnitř vlastní 6 m 

zóny. Pokud dojde v této obranné zóně k porušení pravidel, soupeř rozehrává volný úder min. 3 m od střelecké zóny 

(viz. a). 

 

c) Rozehra z postranní čáry: 

Volný úder nebo samorozehra (self pas) z místa, kde míč přešel přes čáru. V útočném nebo obranném pásmu se míč 

po přejetí postranní čáry rozehrává 3 m před spojnicí postranní čáry a čáry tohoto pásma. 

 

d) Zahájení a znovu zahájení hry (po gólu):  

Volný úder nebo self pas ve středu hřiště 

 

e) Hra nohou  

Hra nohou se posuzuje jako přestupek jen v případě, když se jedná o úmyslné hraní nohou nebo opakované hraní 

nohou v sérii za sebou (důraz na bezpečnost). 

 

f) Technický gól – hráč jednoznačně úmyslně zabránil svým tělem, kulatou částí hokejky cestě míčku do branky.  

Pokud byla branka posunuta v průběhu zápasu a míč dle názoru rozhodčího přešel přes brankovou čáru, gól platí. 

 

g) Ochranné vybavení: 

Všichni hráči musí mít holenní chrániče.  

 

 

 


