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TEPVOS CUP 2019 – 2020 
IV. ROČNÍK TURNAJE V MINIHOKEJI 

PŘIHLÁŠKA 

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. pořádá již IV. Ročník turnaje v minihokeji TEPVOS CUP a 

tímto vyzývá všechny zájemce k přihlášení svého týmu. 

Základní informace a podmínky účasti: 

Termín konání: listopad 2019 – březen 2020 (hrací dny zpravidla pátky, soboty a neděle) 

Pořadatel: TEVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 

Odpovědná osoba: Lukáš Procházka, ředitel turnaje a hlavní pořadatel. Tel.: 608 553 305 nebo 

v nutných případech 777 933 720, E mail: zsuo@seznam.cz 

Místo konání: Zimní stadion v Ústí nad Orlicí 

Hrací doba: 3 x 12 min čistého času, v případě nerozhodného výsledku 2 min čistého času 

prodloužení, případně nájezdy. 

Hráči: hraje se se 4 hráči v poli + brankář, na soupisce může být max. 16 hráčů do pole. Jedná se o 

amatérský turnaj, start hráčů registrovaných v soutěžích ČSLH nebo obdobných není povolen. 

Mužstvo musí před zahájením turnaje předat organizátorovi soupisku, kterou je možné v průběhu 

turnaje měnit pouze v určených termínech. Brankáři mohou nastupovat za různé týmy bez 

omezení (mohou se půjčovat) 

Startovné: za družstvo 1.000,- Kč + 850,- Kč za každý odehraný zápas (konečná cena bude 

vypočtena po dle počtu přihlášených týmů a rozlosování) 

Přesná pravidla a propozice budou týmům zaslány před zahájením turnaje. Bližší informace podá 

p. Lukáš Procházka na výše uvedených kontaktech. 

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo rozhodovat o veškerých sporných momentech a protestech. 

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání a účastníci jej musí plně respektovat. 

 

Za pořadatele: 

 

Lukáš Procházka     Ing. Václav Knejp 

   Ředitel turnaje a hlavní pořadatel                 jednatel společnosti 
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Přihláška 

Název mužstva:  

 
Název obce:  

 

 

1 zodpovědná osoba družstva: 

příjmení:  

jméno:  

telefon:  

e-mail:  

PSČ:  Adresa - obec:  

ČP:  Ulice:  

Zodpovědná osoba družstva stvrzuje svým bezvýhradný 

podpisem souhlas se stanovenými pravidly a svoji 

odpovědnost za přihlášené družstvo: 

Podpis: 

 

2. zodpovědná osoba družstva: 

příjmení:  

jméno:  

telefon:  

e-mail:  

PSČ:  Adresa - obec:  

ČP:  Ulice:  

Zodpovědná osoba družstva stvrzuje svým bezvýhradný 

podpisem souhlas se stanovenými pravidly a svoji 

odpovědnost za přihlášené družstvo: 

Podpis: 
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Zodpovědné osoby se svým podpisem zavazují: 

1. Svým chování a jednáním pomohou k bezproblémovému průběhu turnaje. 
2. Zabezpečí, aby všichni hráči a funkcionáři jejich oddílu se chovali slušně, v duchu fair play a 

napomáhali k férovému průběhu turnaje. 
3. Zavazují se k tomu, že veřejně nebudou fyzicky, slovně, písemně (např. na webu, v tisku apod.) 

a i jinak napadat organizátora, zesměšňovat nebo se jinak špatně chovat ke všem 

organizátorům a účastníkům turnaje. 
4. Budou se plně řídit pokyny organizátora turnaje a bezvýhradně dodržovat stanovená pravidla, 

která jsou uvedena v Propozicích turnaje 2019 – 2020. 

 

 
 

Přihlášky je možné zasílat: 

 

Poštou na adresu: 
TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústní nad Orlicí 

 
E mailem na: 

zsuo@seznam.cz 
nebo 
tepvos@tepvos.cz 

 
Osobní předání je možné na Zimním stadionu v Ústí nad Orlicí nebo Zákaznickém centru 

společnosti TEPVOS 
 

 
Současně s podáním přihlášky (nejpozději však do 31. 10. 2019) je nutné uhradit startovné ve výši 

1.000,- Kč , a to buď v hotovosti na místech osobního předání přihlášky nebo převodem na č. účtu: 

168 752 599/0300 s variabilním symbolem 5032019 a s uvedením názvu týmu do zprávy pro 
příjemce.  
Toto startovné je po přihlášení do soutěže a zaplacení vkladu nevratné a bude použito k pokrytí 

nákladů organizátora se zrušením účasti, nelze jej tedy již vymáhat. Startovné bude vráceno 

pouze v případě, že se turnaj nekoná. 
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