
VIII. Memoriál Jaroslava Pitnera
turnaj mladšího dorostu

P R O P O Z I C E
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Turnaj pro ročníky 2002 a mladší je pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Vysočina
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Všeobecná ustanovení:
Pořádatel:   Dukla Jihlava – mládež, z.s., tým mladšího dorostu

   Tolstého 23, 586 01 Jihlava

Datum konání:  19.08. – 20.08.2017 (sobota, neděle)

Místo konání:  Horácký zimní stadion Jihlava, Tolstého 23, 586 01 Jihlava

Hlavní funkcionáři organizačního výboru:

Ředitel turnaje:  Zdeněk Drla (drla@hcdukla.cz, 602 288 607)

Předseda STK:  Jiří Jungwirth (mladez@hcdukla.cz, 731 677 702)

Členové STK: vedoucí jednotlivých týmů a ředitel turnaje

1 HC Dukla Jihlava

2 HC ZUBR Přerov 

3 Bílí Tygři Liberec

4 BK Havlíčkův Brod

5 SKLH Žďár nad Sázavou

6 HCM Warrior Brno

Sobota 19. srpna 2017
  1.  09:30 B BK Havlíčkův Brod – SKLH Žďár nad Sázavou
  2.  11:00 A HC Dukla Jihlava – HC ZUBR Přerov
  3. 12:30 B SKLH Žďár nad Sázavou – HCM Warrior Brno
  4. 14:00 A HC ZUBR Přerov – Bílí Tygři Liberec
  5.  15:30 B HCM Warrior Brno – BK Havlíčkův Brod
  6. 17:00 A Bílí Tygři Liberec – HC Dukla Jihlava

Neděle 20. srpna 2017
  7. 09:00 A1 – B2
  8. 10:30 B1 – A2
  9. 12:00 A3 – B3 (o 5. místo, 3x20 min.)
10. 14:00 o 3. místo
11. 15:30 finále
 17:00  vyhlášení výsledků
    
  

Zúčastněné týmy:

Rozlosování:
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Turnaje se účastní hráči ročníku 2002 a mladší.

Hrací řád a systém:

a) Šest účastníků bude rozděleno do dvou skupin po třech, ve kterých se hraje systémem každý 

s každým podle platných pravidel ČSLH a dle rozpisu turnaje

b) Každý tým sehraje v základní skupině 2 zápasy - hrací doba 2x20 minut čistého času s tím, že 

každá dvacetiminutovka je zvlášť bodově ohodnocena. V jednom utkání se tak hraje celkem o 4 

body

c) Play-off se hraje systémem A1-B2 a B1-A2, následuje zápas o 3. místo a finále. V play-off se 

hraje 2x20 minut čistého času, vyjma zápasu o 5. místo (A3-B3), kde se hraje 3x20 minut. Počítá 

se celkový výsledek. Při remíze po 2x20 (resp 3x20) následují samostatné nájezdy k určení vítě-

ze utkání - po třech na každé straně, příp. do rozhodnutí.

d) Úprava ledu bude vždy po odehraném zápase

Tresty:

Dle platných pravidel ČSLH (MT 2 minuty, OT 10 minut, VT 5+OK, TH 25), při trestu do kon-

ce utkání (5+OK), může hráč nastoupit v dalším utkání, při TH nemůže hráč v dalším zápase 

nastoupit

Body:

za vyhrané utkání (třetinu)  2 body

za remízu     1 bod

za prohrané utkání   0 bodů

O pořadí rozhoduje:

1. počet bodů

2. vzájemné utkání

3. rozdíl skóre 

4. větší počet vstřelených gólů 

5. los

Za správné vyplnění záznamu o utkání údaji o stavu utkání a vstřelených gólech zodpovídá orga-

nizační pracovník turnaje v boxu časoměřičů. 
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Povinnosti týmů:

Dresy: Týmy budou mít na turnaji 2 sady dresů – světlé a tmavé. Tým uvedený v rozpisu turnaje  

jako domácí nastoupí ve světlých dresech, hosté v tmavých.

Výstroj: Hráči jsou povinni nastupovat k utkání v kompletní předepsané výstroji, dle pravidel ČSLH. 

Za dodržování odpovídá trenér a vedoucí týmu.

Týmy jsou povinny nastoupit k utkání včas podle rozpisu utkání nebo podle pokynů pořa-

datele.

Všechny týmy musí mít k dispozici chrániče bruslí.

Individuální ceny: 

Na konci turnaje budou vyhlášeni nejlepší útočník, nejlepší obránce, nejlepší gólman a neujižiteč-

nější hráč turnaje

Pořadatel Dukla Jihlava - mládež hradí ledovou plochu, rozhodčí, zdravotní službu, ceny

Zúčastněné týmy si hradí ostatní náklady (startovné, dopravu, stravování apod.).

Startovné na turnaji je 5000 Kč, platbu uhradí pověřený zástupce týmu na místě při akreditaci.

Každý tým uhradí vratnou zálohu ve výši 200 Kč při převzetí šatny, po odevzdání šatny bude zálo-

ha vrácena. Za chování hráčů po dobu konání turnaje odpovídají trenéři a vedoucí jednotlivých 

týmů.

Stravování:

Stravování zajištěno v Pivovarske restauraci, 3 minuty chůze od Horáckého zimního stadionu.

Cena menu: snídaně 55 Kč, oběd 110 Kč, večeře 110 Kč (v ceně za hlavní jídlo je vždy polévka, 

hlavní jídlo a pití). 

POZOR:

Počet jídel (snídaně, obědy, večeře), prosím, objednejte nejpozději do 12. 08. 2017 na e-mai-

lu mladez@hcdukla.cz (do předmětu zprávy napište Turnaj Jihlava -  a jméno vašeho týmu). 

Po daném termínu již nebudeme schopni stravování zajistit. Stravování se platí v den příjez-

du, společně se startovným.
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Ubytování:

Každý tým si může zajistit na uvedených kontaktech dle potřeb.

Kontakty ubytování a stravování pro hráče a realizační týmy (v dosahu pešky od HZS):

1) Rodinný Penzion Dena    www.penzion-dena.cz

2) Ubytovna Delvita a SK   www.ubytovny-jihlava.cz

3) Business EA Hotel Jihlava   www.businesshoteljihlava.cz

Kontakty ubytování pro rodiče:

1) Hotel Gustav Mahler ***   www.hotelgmahler.cz

2) Villa Eden       www.villa-eden.cz

3) Business EA Hotel Jihlava   www.businesshoteljihlava.cz

Další:

3) GRANDHOTEL GARNI    www.grandjihlava.cz

4) Hotel Vivaldi ****     www.hotelvivaldi.cz

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo v případě závažných okolností změnit tyto propozice.

Kontaktní osoby:

Jiří Jungwirth  +420 731 677 702

Zdeněk Drla +420 602 288 607

Kontaktní e-mail: 

mladez@hcdukla.cz



VIII. Memoriál Jaroslava Pitnera 
HZS Jihlava  19. - 20. srpna 2017

Legendární trenér Dukly Jihlava a československé hokejové 

reprezentace Jaroslav Pitner se narodil 7. února 1926 v Cho-

rušicích u Mělníka. 

Hokej hrával jako dorostenec, začínal jako centr. Později se 

dostal na hokejovou školu Bóži Modrého a stal se z něj bran-

kář. Chytal za Moravii Olomouc a poté za Křídla vlasti Olo-

mouc, ovšem brzy svou aktivní kariéru ukončil a postavil se na 

střídačku Olomouce jako trenér.

V roce 1958 vystřídal kouče Dukly Jihlava Jiřího Antona a stal se na dlouhých 24 let hlavním tre-

nérem Dukly. Žádný jiný trenér nevydržel tak dlouho v jednom v klubu.

Ne nadarmo se mu říkalo Hokejový generál, v klubu byl nejen trenérem ale i šéfem, velmi známé 

byly jeho tvrdé tréninky, kladl velký důraz na kondici a disciplínu všech hráčů. Vybudoval z Dukly 

Jihlava tým snů, přivedl do ní z Havlíčkova Brodu bratry Holíky, Jana Suchého, Josefa Augustu, z

Karlových Varů Jana Klapáče, Baluna z Hodonína, Jana Hrbatého z Prostějova. Většina těchto 

hráčů se uplatnila i v národním mužstvu. 

V sezoně 1966/1967 poprvé vyhrála Dukla Jihlava titul mistra ligy. Jaroslav Pitner dovedl armádní 

tým k osmi z celkových dvanácti titulů v lize. V letech 1966 až 1973 vedl spolu s Vladimírem Kost-

kou československé národní mužstvo se kterým získal stříbro na ZOH v roce 1968 v Grenoblu a 

o čtyři roky později na dalších ZOH v japonském Sapporu bronz. Dalším jeho úspěchem byl titul 

mistrů světa na domácím šampionátě v Praze v roce 1972. Československý tým dovedl k titulu po 

dlouhých 23 letech. 

Byl také tvůrcem stylu hry na bránící levé křídlo, které zavedl v reprezentaci. Do té doby měly za 

úkol bránit hlavně centři, avšak, jak Pitner říkal, na levém křídle hrávali v reprezentaci lepší bruslaři 

jako Josef Černý nebo Jiří Holík. Tento styl měl obrovský úspěch začaly ho používat kluby v lize a 

převzaly ho i ostatní hokejové země. 

V Dukle skončil Pitner jako trenér v roce 1982 již v důchodovém věku. Nakonec si trénování 

protáhl ještě o šest let. Dva a půl roku působil v německém Landshutu a pak tři roky v Plzni, kde 

definitivně skončil s trénováním v roce 1991. 

Jeden z nejlepších trenérů naší historie zemřel v Jihlavě 20. března 2009.

Jaroslav Pitner 
* 7. února 1926 Chorušice
† 20. března 2009 Jihlava



Dukla Jihlava- mládež, z.s.

HC ZUBR

Přerov

HC Dukla
Jihlava

Bílí Tygři
Liberec

skore body pořadísk. A

SKLH Žďár
nad Sázavou

BK Havlíčkův
Brod

HCM Warrior
Brno

skore body pořadísk. B
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Rozpis play-off

A1 – B2:

B1 – A2:

A3 – B3:

o 3. místo:

finále:


