
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOZÍCIE TURNAJA: 

 

Termín:  15. 12. 2018 (sobota) 

 

Miesto: Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne, 

Považská 34, Trenčín 

 

Štartovné: 180 € na mužstvo 

(peniaze budú použité na vecné ceny, občerstvenie, 

pitný režim, časomieru, rozhodcov a zdravotníka)  

 

Účastníci:  1. HK DUKLA TRENČÍN 

   2. PSG ZLÍN 

   3. HC NITRA 

   4. MHKM SKALICA 

 

Mužstvo: -žiaci 4. ročníka ZŠ narodení po 1.9.2008 ! 

Pri zistení neoprávneného štartu hráča (nedodržanej 

vekovej hranice) budú výsledky kontumované 

v prospech súpera. 

 

Počet hráčov: -max. 18+2 

 

Dresy: -každé mužstvo bude mať k dispozícii 2 sady dresov 

 

Súpisky: -meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo dresu 

odovzdá vedúci mužstva pred začiatkom turnaja 

organizátorovi (a e-mailom deň vopred)  

 

Hrací čas:  -2x20 minút hrubého času 

 

Hrací systém: -hrá sa na celé klzisko a na veľké brány 

-striedanie v hre podľa pokynov trénera alebo po 1 

min. na pokyn časomiery (podľa dohody trénerov 

pred každým zápasom)  

-prestávka medzi tretinami je 3 minúty 

-rozkorčuľovanie pred zápasom 5 minút 

-každý s každým 



-výhra 2b., prehra 0b. 

-ak zápas skončí remízou, každé mužstvo získa 1 

bod a dodatočný bod získa víťaz v samostatných 

nájazdoch (po 3 nájazdy-vždy iný hráč, v prípade 

rovnosti gólov po s.n. sa o víťazovi rozhodne po 

jednom s.n.-rýchla smrť, na tieto nájazdy môže 

tréner určiť rovnakého hráča) 

    Určenie konečného poradia: 

1. počet bodov 

2. vzájomný zápas 

3. skóre 

4. väčší počet strelených gólov 

5. menší počet obdržaných gólov 

-hra do tela je ZAKÁZANÁ !!!! 

-faul sa trestá samostatným nájazdom 

(nájazd vykoná faulovaný hráč) 

-úprava ľadu po každom zápase 

-v prípade časové sklzu si usporiadateľ vyhradzuje 

právo na úpravu hracieho času 

  

Protest: -po skončení zápasu do 10 min 

 

Zápis: -po skončení zápasu tréneri ihneď odsúhlasia zápis 

o stretnutí 

 

Súťaže: 1.najrýchlejší korčuliar na jedno kolo (4 hráči 

z každého tímu) 

   2.najtvrdšia strela (1 hráč z každého tímu) 

   3.presnosť streľby na bránu (1 hráč z každého tímu) 

 

Ceny:  -zabezpečí organizátor 

 

Vyhodnotenie: -ihneď po skončení turnaja 

-1,2 a 3miesto poháre a medaile 

-4 miesto trofej 

-najlepší brankár turnaja (podľa najvyššieho 

percenta úspešnosti zásahov, brankár musí 

odchytať min 2 zápasy) 

-najlepší obranca a útočník (bude vyhodnotený 3 

člennou komisiou) 

   -najrýchlejší korčuliar v súťaži 

   -hráč s najtvrdšou strelou v  súťaži 

   -najlepší strelec v súťaži streľby na bránu 



-po každom zápase bude vyhodnotený  najlepší hráč 

zápasu z každého mužstva (určí si tréner) 

 

Rozhodcovia: -zabezpečí organizátor 

 

Lekár:  -zabezpečí organizátor 

 

Pitný režim: -zabezpečí organizátor (pre hráčov džús, voda, 

ovocie) 

 

V.I.P. -2 tréneri + vedúci mužstva 

 

Stravovanie: -každý tím si zabezpečí stravovanie na vlastné 

náklady 

-reštaurácia Hokejka (priamo na zimnom 

štadióne)  0917 548 767 

-reštaurácia Magnus (hneď oproti zimnému 

štadiónu) www.hotelmagnus.sk 

-reštaurácia MG Rink (cca 5 min od zim. Štadióna) 

 www.mariangaborik.sk 

-reštaurácia Penzión na Sihoti (cca 5 min od zim. 

Štadióna) www.penzionnasihoti.sk 

 

Iné: -v prípade časové sklzu si usporiadateľ vyhradzuje 

právo na úpravu hracieho času a súťaže 

-turnaja sa môžu zúčastniť len klubové mužstvá, 

žiadne výbery !!! 

 

Kontakt:  Jozef KOHÚT 0903 16 98 35 – tréner 

   27joekohut@gmail.com 

Martin HONZEK 0903 34 99 64 – vedúci mužstva PR4 

   martin.honzek@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/search?ei=hF3lW4PUHsTDwAKUpZmIAg&q=re%C5%A1taur%C3%A1cia%20a%20bar%20hokejka&oq=re%C5%A1taur%C3%A1cia+a+bar+hokejka&gs_l=psy-ab.3...9476.10411.0.11188.6.6.0.0.0.0.123.519.5j1.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.95...0j0i67k1.0.GBPDVNKtE88&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48994604,18167149,17560&tbm=lcl&rldimm=9340161766887363059&ved=2ahUKEwjr5-a4icfeAhVPJVAKHYAiB0EQvS4wAHoECAAQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
http://www.hotelmagnus.sk/
http://www.mariangaborik.sk/
http://www.penzionnasihoti.sk/
mailto:27joekohut@gmail.com
mailto:martin.honzek@gmail.com


P R O G R A M: 

 

 

  

 

1. 10.00-10.50 A - B 

 10.50-11.05 úprava ľadu 

2. 11.05-11.55 C - D 

 11.55-12.10 úprava ľadu 

3. 12.10-13.00 D - B 

 13.00-13.15 úprava ľadu 

4. 13.15-14.05 A - C 

 14.05-14.20 úprava ľadu 

 14.20-15.20 SÚŤAŽ  

5. 15.20-16.10 B - C 

 16.10-16.25 úprava ľadu 

6. 16.25-17.15 D - A 

 17.15-18.00 Vyhodnotenie a ukončenie turnaja 

 

Súťaže: 

 

1.Najrýchlejší hráč na jedno kolo: 

Každé mužstvo nominuje 4 hráčov, korčuľuje sa s hokejkou okolo 

molitanového minimantinelu a za bránu na jedno celé kolo, za dotyk hráča 

s minimantinelom sú +2 sekundy naviac, na jazdu nastupuje dvojica, ďalej 

postupuje vždy rýchlejší z dvojice, celkovým víťazom sa stáva len jeden 

najrýchlejší zo všetkých 16 štartujúcich. 

      

2.Najtvrdšia strela: 

Každé mužstvo nominuje 1 hráča. Každý hráč 3 pokusy. Hráč na 

pokyn vykoná strelu do brány, pričom sa mu zaznamená rýchlosť strely na 

meracom prístroji. Víťazí hráč s najtvrdšou strelou. V prípade zhody, 

nasleduje medzi hráčmi rozstrel, po 1 strele. 

 

3.Streľba na presnosť: 

Každé mužstvo nominuje 1 hráča, ktorý má 5 pokusov. Hráč strieľa 

pukom do ľubovoľných otvorov v plachte, ktorá je zavesená na bránke. 

Víťazí hráč s najvyšším počtom presných zásahov. V prípade zhody, 

nasleduje medzi hráčmi rozstrel, znovu 5 pokusov. 

 

 

 

 

 

 



R O Z P I S     Z Á P A S O V: 

10.00-10.50  DUKLA TRENČÍN - HC NITRA 

10.50-11.05  ÚPRAVA ĽADU 

11.05-11.55  PSG ZLÍN - MHKM SKALICA 

11.55-12.10  ÚPRAVA ĽADU 

12.10-13.00  MHKM SKALICA - HC NITRA 

13.00-13.15  ÚPRAVA ĽADU 

13.15-14.05  DUKLA TRENČÍN - PSG ZLÍN 

14.05-14.20  ÚPRAVA ĽADU 

14.20-15.20  SÚŤAŽE 

15.20-16.10  HC NITRA - PSG ZLÍN 

16.10-16.25  ÚPRAVA ĽADU 

16.25-17.15  MHKM SKALICA - DUKLA TRENČÍN 

17.15-18.00  VYHODNOTENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       VCHOD NA ĽADOVÚ PLOCHU 

       A DO REŠTAURÁCIE+VIP 
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ČASOMIERA 

 

DOMÁCI HOSTIA 


