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               Hokejový turnaj pre mládež

SUMMER CUP 2022

4.ročníkov
Mládežnícky hokejový klub HK Sršne Košice 

www.arenasrsnov.sk

Dobrý deň ,

touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na mládežnícky hokejový  turnaj hráčov 4.ročníkov 
narodených od 1.9.2012 a mladší.

Usporiadateľ: HK Sršne Košice 

Dátum konania turnaja: 31.08.2022

Miesto konania: Aréna Sršňov – zimný štadión, Drábova 3 , Košice – sídl. KVP 

Počet družstiev:  8

Kontaktná osoba:      Denisa Demjénová
                                       tel. kontakt: + 421 903 121 293
                                       email: demjenova@arenasrsnov.sk
                                       web: www.arenasrsnov.sk

Štartovné:  Všetky zúčastnené družstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi turnaja 
štartovné vo výške 200 Eur.

Zabezpečenie turnaja:

Všetky zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady. Usporiadateľ nehradí účastníkom 

turnaja žiadne náklady spojené s ich štartom na turnaji okrem:

 nákladov spojených s prenájmom ľadovej plochy,
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 nákladov spojených s časomierou, zapisovateľmi a rozhodcami,

 zdravotného zabezpečenia počas zápasu, 

 cien za celkové umiestnenie tímov a najlepších hráčov,

Organizačné ustanovenia:

Každý účastník je povinný usporiadateľovi odovzdať súpisku hráčov, ktorá musí obsahovať 

hráčske číslo, meno a priezvisko, dátum narodenia. Prípadnú konfrontáciu musí žiadateľ 

nahlásiť vždy 5 minút po ukončení stretnutia. Môže sa vykonať len za prítomnosti 

usporiadateľa a aspoň jedného rozhodcu.

Hrací systém turnaja

Turnaj sa odohrá systémom:

- 3 proti 3 a brankári v jednej tretine ihriska (max počet hráčov 12+2)

- 2x15 minút (hrubý čas, letmé striedanie)

- po faule bude nariadený samostatný nájazd

2 skupiny po 4 mužstvách systémom každý s každým. Následne podľa poradia v skupinách 

zápasy o umiestnenie.

Výhra – 2 body

Remíza – 1 bod

Prehra – 0 bodov

Pri rovnosti bodov v skupinách rozhoduje vzájomný zápas, celkový rozdiel skóre, vyšší počet 

vstrelených gólov. Následne podľa poradia v skupinách nasledujú zápasy o umiestnenie.

Po ukončení zápasu o umiestnenie, v prípade nerozhodného výsledku, nasledujú 3 

samostatné nájazdy z každého družstva.

Strava:

Podmienkou štartu družstva na turnaji je zabezpečenie stravovania cez organizátora turnaja.

Stravovanie zabezpečí usporiadateľ priamo v reštaurácií Arény Sršňov za poplatok 5,50 € na 

osobu (dieťa / dospelý majú rovnakú cenu). Je potrebné informovať vopred usporiadateľa o 

počte objednaných obedov u jednotlivých zúčastnených družstiev.
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Postup prihlásenia družstva do turnaja:

1.  Prihlásiť sa,  je potrebné na emailovú adresu demjenova@arenasrsnov.sk do 
termínu  10.08.2022
2.  Štartovné + úhrada stravného/ v hotovosti /sa uhrádza v prvý deň turnaja  
priamo organizátorovi turnaja p. Demjénovej  +421 903 121 293.
3.  Vedúci družstiev sú povinní nahlásiť najneskôr do 17.08.2022 súpisku 
jednotlivých hráčov a počet stravníkov.

Po záväznom prihlásení všetkých účastníkov turnaja Vám bude zaslaný program 

turnaja a rozpis jednotlivých stretnutí.

Tešíme sa na vás!

V Košiciach, dňa 08.07.2022 

                                                                                                                     Marek Mergleský
                                                                                      predseda HK Sršne Košice – o.z. 
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