
 

FAMILY CUP 2019 PRE R.2007 A MLADŠÍCH 
 

PROPOZÍCIE TURNAJA 
 

 

 

 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1.1. Základné údaje 

Usporiadateľ: Združenie rodičov ročníka 2007 a 2008 

Dátum konania turnaja: 16.11.2019 /17.11.2019 

Potvrdenie prihlásenia do: 20.10.2019 

Štartovné: 180€ tím 

Informácie: Mgr. Zuzana Hajekova  +421 905 209 368 

e-mail: hajekova@slovanet.sk 

 

1.2. Štartovné 

Všetky zúčastnené mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi turnaja štartovné vo výške 180€ 
najneskôr do 20.10. 2019 na číslo účtu: 

IBAN: SK42 0900 0000 0051 3918 8645 

Variabilný symbol: 04052019 

Správa pre príjmateľa: Názov tímu 

Uhradením štartovného sa stávajú záväzne prihláseným mužstvom. 

1.3. Zabezpečenie turnaja 

Všetky zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady. Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne 
náklady spojené s ich štartom na turnaji okrem nákladov spojených s prenájmom ľadovej plochy, 
nákladov spojených s časomierou, zapisovateľom a rozhodcami, zdravotného zabezpečenia počas 
zápasov, občerstvenia pre hráčov, cien za celkové umiestnenie. 
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Počas turnaja je možnosť zakúpenia obedového menu pre hráčov ako aj ostaných návštevníkov. 
Vedúci družstiev v prípade záujmu sú povinní do 23.8. 2019 nahlásiť počet stravníkov pre svoje 
družstvo /počet detí a počet dospelých/ na e-mailovej adrese: hajekova@slovanet.sk 

 

2.  ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

 Turnaj je určný pre vekovú kategóriu 2007 a 2008. Je povolená výnimka v prípade 
brankára - môže to byť hráč narodený po 1.9.2006 a v prípade dievčat – môžu štartovať aj 
dievčatá narodené 2006. 

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

hráčske číslo, meno a priezvisko, hráčsku pozíciu (B, O, Ú) a dátum narodenia. 
 

 

3.  HRACÍ SYSTÉM TURNAJA 

Turnaj sa hrá na veľké ihrisko. Turnaj sa odohrá systémom skupín (viď bod 3.3). Hrá sa podľa 
pravidiel SZĽH pre vekovú kategóriu mladší žiaci. Zúčastnené tímy sú povinné mať so sebou dve 
súpravy hracích dresov (svetlú a tmavú súpravu). 

3.1. Hrací čas 

Hrací čas je 2 x 20 minút čistého času. Pred zápasom je 5 minút rozkorčulovanie. Medzi tretinami 
sú prestávky v trvaní 2 minút. Po každom zápase nasleduje úprava ľadovej plochy. 

3.2. Tresty 

Podľa pravidiel SZĽH. Hráč potrestaný do konca zápasu nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase 
svojho tímu na turnaji. 

3.3. Rozlosovanie turnaja 

Bude upresnené po záväznom prihlásení. 

6 tímov bude rozdelených do 2 skupín  A a B po 3 mužstvá. V skupine odohrá každý tím 2 zápasy, 
následne budú hrať víťazi oboch skupín  o 1. a 2. miesto, druhé tímy v skupinách o 3. a 4. miesto 
a tretie tímy v skupinách o 5. a 6. miesto. 
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3.4. Konečné poradie 

O konečnom poradí rozhoduje počet získaných bodov (víťazstvo 2, remíza 1 bod), vzájomný zápas, 
rozdiel gólov resp. podiel gólov. 

3.5. Rozhodcovia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na delegovanie rozhodcov na jednotlivé zápasy. 

3.6. Protesty 

Protest možno podať usporiadateľovi do 5 minút po skončení zápasu za poplatok 10 €. Protest 
podáva manažér tímu, ktorý musí zabezpečiť prítomnosť druhej strany. 

Pre prípad konfrontácie je manažér každého tímu povinný mať pri sebe registračné preukazy 
hráčov uvedených na súpiske hráčov turnaja. Prípadnú konfrontáciu musí žiadateľ nahlásiť vždy 
do 5 minút po ukončení stretnutia. Môže sa vykonať len za prítomnosti usporiadateľa a aspoň 
jedného rozhodcu. 

 

3.7. Časový rozpis  

Všetky družstvá sú povinné dodržiavať stanovený časový rozpis turnaja,ktorý dostanú pri svojej 
akreditácii. Nedodržanie včasného nástupu na ľadovú plochu môže byť potrestané 2-minútovým 
trestom ako trest pre hráčsku lavicu. 

 

3.8. Správanie rodičov 

Nevhodné a vulgárne správanie sa zo strany rodiča bude riešené napomenutím. Pri opakujúcom 
sa nevhodnom správaní sa bude rodič vykázaný z priestoru zimného štadióna. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 




