
HAVRAN CUP Piešťany 2019 

 
HAVRAN CUP 2019 – narodený po 01.09.2011 

Zimný štadión Easton Aréna PIEŠŤANY 

Dátum:                      15.12.2019 (nedeľa)od 8.00 do 16:00 hod. 

Miesto konania:      Zimný štadión Easton Aréna Piešťany 

Usporiadateľ:           HK HAVRANI Piešťany o.z. 

Vedúci organizačného výboru:     Janka Talianová, vedúci  Predprípravky     

                                                                      janicka033@gmail.com,  +421917669492     

Zástupca organizačného výboru:  Michal Peško,generálny manažér klubu         

                                                             pesko@hkhavrani.sk+421917 959773 

Účastníci:    

 Skupina A                HK HAVRANI Piešťany „A“ (mužstvo 1) 

                                  doplniť(Mužstvo 2) 

                                  doplniť(Mužstvo 3) 

                                  doplniť(Mužstvo 4) 

 

Skupina B                HK HAVRANI Piešťany „B“(mužstvo 5) 

                                 doplniť(Mužstvo 6) 

                                 doplniť(Mužstvo 7) 

                                 doplniť(Mužstvo 8) 

Športovo-technická komisia:    Jaroslav Vrábel + vedúci zúčastnených mužstiev 
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 Lekár, časomiera a rozhodcovia:        zabezpečí organizátor zo štartovného       

 Štartujúci:    hráči narodení od 1.9.2011 a mladší (pri dievčatách platí výnimka od 1.9.2010) 

 Štartovné:                                              160 EUR / mužstvo   

 Podmienky účasti: zloženie štartovného(úhrada priamo na mieste, prípadne na účet 

SK3411110000001317256009, BANKA: UniCredit Bank, a.s. BIC: UNCRSKBX, NEZABUDNITE v 

správe pre prijímateľa uvádzať NÁZOV KLUBU a heslo HAVRAN CUP(povinný údaj) 

Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať preukaz poistenca pre 

potreby overenia dátumu narodenia hráča. 

Ceny:                                                       poháre a medaile zabezpečí organizátor 

Strava: je potrebné objednať počet obedov vopred najneskôr do 30.11.2019; vyplniť 

formulár priložený ku propozíciám a poslať na adresu janicka033@gmail.com 4,50Eur / 

obed (polievka + hlavné jedlo) 

Športovo-technické ustanovenia: 

 počet hráčov na ľade : 3+ 1 

 min. počet hráčov v mužstve : 9+ 1 

 max. počet hráčov vmužstve:12 + 1 

 hrací čas:2 x 15 minút (hrubý čas) + 5 minút rozkorčuľovanie striedanie po 1 minúte 

na zvukový signál 

 po faule na hráča : samostatný nájazd 

 

Hrací systém: V prvej časti turnaja mužstvá odohrajú v dvoch skupinách (skupina „A“ a 

skupina „B“)zápasy systémom každý s každým. Za víťazstvo získava mužstvo 2 body, za 

remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. V ďalšej časti turnaja odohrajú mužstvá zápasy o celkové 

poradie a to systémom prvý v skupinách o celkového víťaza turnaja, druhý skupinách s 

celkové tretie miesto, tretí v skupinách s celkové piate miesto a štvrtý v skupinách s celkové 

siedme miesto. Hrací plán v prílohe propozícií 
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 O poradí rozhoduje:  

1.počet bodov 

2.vzájomný zápas 

3.rozdiel skóre 

4.vyšší počet dosiahnutých gólov 

5.nižší počet obdržaných gólov 

6.samostatné nájazdy                

 Dresy:                                  každý tím musí mať2 sady dresov –svetlé/tmavé      

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu hracieho plánu 

 

 


