
 

 

 

SUPERTURNAJ 
Medzinárodný turnaj 

O Európskeho Hokejového Kráľa  
 ročník 2010 -  U10     21. - 23. FEBRUÁR 2020   -  LUČENEC 

 

Termín:  
21. – 23. február 2020 na mestskom zimnom štadióne Lučenec 
V piatok od 8:00, v nedeľu do 17:00, vyhlásenie výsledkov najneskôr 17:45 
 

Veková kategória: 

Ročník 2010 a ml. (výnimka 1x dievča 2009).  
Hrá sa na 3-3. Minimálny počet hráčov v tíme 9+1 -účastník turnaja je povinný prísť 
s minimálnym počtom hráčov, inak nebude prijatý na turnaj.  
Turnaj je určený LEN PRE KLUBY a môžu sa ho zúčastniť len registrovaní hráči 
v prihlásenom klube! Pri príchode predloží vedúci mužstva registračné preukazy hráčov. 
Maximálny počet hráčov je 12+2, viac hráčov nesmie nastúpiť! 
 

Hrací systém: 

27. účastníkov, v troch vylosovaných skupinách každý s každým, z každej skupiny postúpi: 
Najlepšie 3 tímy do skupiny 1.-9. miesto – O Európskeho hokejového kráľa 
Ďalšie 3 tímy zo skupiny hrajú o 10.-18. miesto – O Európskeho hokejového princa 
Posledné 3 tímy zo skupiny hrajú o 19.-27. miesto – O Európske hokejové knieža  
 

Poradie na turnaji – kritéria: 

- body 
- vzájomné stretnutie 
- rozdiel v skóre 
- počet gólov 
- los 
 



Pravidlá: 

Platné pravidlá SZĽH pre sezónu 2019-2020. Každé družstvo je povinné mať dve farby dresov. 
Na zápas nastúpia vždy tri trojice hráčov, ktorí sú farebne označený červená, žltá, zelená 
(označenie dodá usporiadateľ). Hráči musia pravidelne nastúpiť proti sebe podľa označených 
farieb. Ak za tím v hre nastúpi hráč označený inou farbou, rozhodca preruší hru a udelí 
vinnému z tímu trestné strieľanie.  
V priebehu zápasu je zakázaná výmena farieb medzi hráčmi. Pri zistení tohto priestupku 
bude udelená kontumácia zápasu v neprospech tímu, ktorý priestupok urobil. 
Pri každom zápase môže tréner farebné označenie hráčov zmeniť. 
Brankári sa môžu ľubovoľne striedať. 
Pri zranení hráča, ktorý nemôže pokračovať treba nahlásiť rozhodcovi aj trénerovi súpera. 
V tomto prípade dokončí zápas za zraneného hráča niektorý z náhradných hráčov (tu je 
možnosť 1x zmeniť farebné označenie). Ak mužstvo náhradného hráča nemá, táto skupina 
dohrá zápas 2 na 2.  
Ak na zápas nastupuje viac ako 9 hráčov, musia byť aj ostatní farebne označení a môžu na 
zápas nastúpiť len v pridelených farbách a len za výslovného SÚHLASU trénera súpera, súhlas 
je nutné oznámiť rozhodcom pred začiatkom zápasu. 
 

Hrací čas:    

1x18 minút hrubého času, úprava ľadu po 3 zápasoch. Hrá sa na troch ihriskách. Každý tím 
odohrá 14 zápasov. 
 

Štartovné:    

300,- EUR/družstvo – záloha 150,-EUR do 31.12.2019 V prípade odhlášky je záloha nevratná! 
Zvyšok sumy pred zahájením turnaja na mieste. 
 

Súpiska:    

Každý tím pošle na email: lukas.plesavsky@gmail.com súpisku hráčov a kópiu reg. preukazov 
(platí pre tímy iné, ako SK) najneskôr do 31.12.2019 
 

Obedy:    

Stravovanie bude pre tímy zabezpečené v prípade záujmu na zimnom štadióne (prípadne 3 
minúty pešo od zimného štadióna): 
Raňajky: 3€ 
Obed: 4€ 
Večera: 4€ 
 

Ubytovanie: 

V prípade záujmu Vám zabezpečíme ubytovanie. Pre ponuku ubytovania nás kontaktujte 
vopred. Kapacita ubytovacích zariadení je obmedzená. 

 

Vyhodnotenie:  

Víťaz v každej kategórii dostane putovný pohár od SUPERTURNAJE.  
1. – 3. Miesto v každej kategórii dostane pohár, každý účastník medajle, prípadne iné 
upomienkové predmety. 
 



PROTESTY:  

Protest sa podáva osobne riaditeľovi turnaja a je spoplatnená čiastkou 20,- EUR. Protest 
podáva výlučne tréner, alebo vedúci mužstva. Pokiaľ je protest oprávnený, čiastka sa vracia. 
V prípade oprávnenosti protestu je možno vinného potrestať napomenutím, kontumáciou 
zápasu, kontumácií výsledkov celého turnaja. V prípade najvyššieho trestu družstvo môže 
najďalej na turnaji hrať, ale výsledky mu budú kontumované. O vyššom treste rozhoduje 
riaditeľ turnaja.  
 
Riaditeľ turnaja – Mgr. Bohumil Vincura, +420 702361321 
Organizačný riaditeľ turnaja -  Mgr. Lukáš Plešavský, +421 905 526 942 
 


