
    Be The BEST Christmas Cup 2021  (2008) 
             

ZVOLEN, Slovenská republika 

 

PROPOZÍCIE TURNAJA 

 
Usporiadateľ: HŠ Be THE BEST 

Dátum konania turnaja: 27.- 29.12.2021, ICE ARÉNA ZVOLEN 

Počet tímov: 8-10 

Kontaktné osoby: Mgr. Lukáš Plešavský – tréner HC Lučenec, +421 905 526 942, lukas. 

plesavsky@gmail.com 

                                          

Štartovné: 450€ 

Turnaj je určený pre vekovú kategóriu žiakov ročník narodenia 2008 (3x 2007 po 1.9.) 

a mladší. Dievčatá ročník narodenia 2007 a mladšie. 

 

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 plochy, 

 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, hráčsku pozíciu (B, O, Ú) a dátum narodenia. 

Pre prípad konfrontácie je manažér každého tímu povinný mať pri sebe registračné 

preukazy hráčov turnaja. 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 každý s každým v tabuľke, následné zápasy o umiestnenia, 

2 x 20 minút hrubý čas – 5 +1 (minimálny počet hráčov 10 +1). Pri faule obdrží hráč 2 – 

minútový trest. Hráč potrestaný do konca stretnutia, nesmie nastúpiť v nasledujúcom stretnutí. 

Úprava ľadovej plochy je stále po 2 zápasoch. 



 

Výhra – 2 body 

Remíza – 1 bod 

Prehra – 0 bodov 

Pri rovnosti bodov rozhoduje (vzájomný zápas, skóre, počet strelených gólov, počet 

inkasovaných gólov, žreb) 

 

Strava a ubytovanie: 

 organizátor turnaja zabezpečí pre účastníkov ubytovanie a celodenné stravovanie, 

 účastníci turnaja si hradia  náklady na dopravu, stravovanie, ubytovanie. 

 

 

 

 

Po záväznom prihlásení všetkých účastníkov turnaja Vám bude 

zaslaný program turnaja a rozpis jednotlivých stretnutí,  

spolu s presnou adresou ubytovania. 

 

Tešíme sa na vás! 

 

 

V Lučenci, dňa 1.9.2021 

                                                                                                 .................................... 

                                                                                              Podpis 

                                                                                             Mgr. Lukáš Plešavský 

                                                                                            Manažér mládeže HC Lučenec 

                                                                            

 


