
                                                                                             

 

    HK   ALTIS – CUP 2019  
 

1 .Ročník medzinárodného turnaja žiakov r. 2008 a mladších 

 

 

Dátum konania : 17.8. – 18.8.2019 /  sobota - nedeľa / 

Miesto konania : HK Altis Orava , Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo 

 

Organizátori turnaja :  

 

Ing. Ján Jaško – gen.manažér HK Altis Orava 

Tel.: 0910 797079  E-mail : jan.jasko@hkaltis.sk 

 

Michal Dobre – člen správnej rady HK Altis Orava 

Tel.: 0911 394741  E-mail : dobre@hotelaltis.sk 

 

Marian Brusil – hlavný tréner MŽ HK Altis Orava 

Tel.: 0907 718929  E-mail : marian.brusil@hkaltis.sk 
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Propozície 1. Ročníka medzinárodného turnaja žiakov r.2008 

a mladších 
 

 
1. Hracia doba, pravidlá a systém turnaja 

 

- Hrá sa podľa pravidiel SZĽH 

- Protest možno podať usporiadateľovi do 10 min. po skončení zápasu za 

poplatok 10 €. Protest podáva manažér družstva za prítomnosti druhej strany. 

- Hracia doba bude v každom zápase 2x20 min., každá 20 min. sa ráta ako 

samostatný zápas t.j. mužstvá odohrajú 2 samostatné zápasy, výsledky zápasov 

sa spočítavajú. Medzi polkami je  3 min. prestávka. 

- Pred každým zápasom bude 5 min. rozkorčuľovanie / bez puku/ 

- Jedno mužstvo musí mať minimálne 15 korčuliarov 

- Vylučuje sa, aby prihlásené mužstvo bolo vytvorené spojením hráčov 

z viacerých klubov. Družstvo musia tvoriť iba kmeňoví hráči. 

- Hrá sa na celé ihrisko 

 

Vylosovanie turnaja sa uskutoční po záväzných prihláškach zúčastnených 

družstiev, a bude ihneď odoslané prihláseným družstvám. 

 

 

2. Vek hráčov 

 

- Turnaj je organizovaný pre hráčov narodených v roku 2008 a mladších 

- V každom mužstve môžu byť 5 hráči r.2007 /školský šiestak od 1.9.2019/ 

- Hráčky dievčatá môžu byť aj o rok staršie, v každom družstve môžu byť 

maximálne dve dievčatá r. 2007 

 

3. Zahájenie a ukončenie turnaja  

 

- Sobota 17.8.2019 začiatok o 8.00 hod. 



- Nasledujú zápasy podľa rozpisu turnaja 

- Nedeľa 18.8.2019 začiatok o 8.30 hod. 

- Nasledujú zápasy podľa rozpisu turnaja 

- V nedeľu po ukončení posledného zápasu bude vyhodnotenie turnaja. 

- Každé družstvo obdrží účastnícky diplom. 

- Družstvá na 1., 2. a 3. mieste dostanú medaile a pohár. 

- Po každom zápase sa vyhodnotí najlepší hráč z každého tímu 

 

4. Hodnotenie turnaja 

- Víťazstvo – 2 body 

- Remíza – 1 bod 

- Prehra – 0 bodov 

- O umiestnení družstiev v konečnej tabuľke rozhoduje : 

- A/Počet bodov, B/ vzájomné stretnutie( pri rovnosti bodov viacero tímov užšia 

tabuľka vzájomných zápasov ) ,C/ gólový rozdiel, D/ väčší počet strelených 

gólov, E/ los 

 

5. Úprava ľadu 

- Vždy po  odohratom  zápase 

 

6. Zdravotná služba 

- Zabezpečuje organizátor turnaja 

 

7. Podmienky a spôsob prihlásenia 

- Podmienkou účasti na turnaji je zaplatenie štartovného do termínu 

uvedeného nižšie. Organizátor bude akceptovať iba tie družstvá, ktoré si 

splnia túto podmienku.  

- Formou E-mailu u organizátorov turnaja, resp. telefonicky a následne po 

zaplatení štartovného vo výške 300 € na účet organizátora. 

 

8. Rozhodcovia 

- Na turnaji budú zabezpečení rozhodcovia SsZĽH 



 

9. Dresy  

- Každé družstvo musí mať na turnaji dve sady dresov / jeden svetlý, druhý 

tmavý/ 

- Družstvo uvedené ako domáce nastupuje na zápas vo svetlých dresoch, hostia 

v dresoch tmavých 

 

10.  Štartovné na turnaji 

- Štartovné na turnaji je vo výške 300 € na družstvo 

- Zahŕňa účasť na turnaji, občerstvenie, ceny, poháre, medaile, rozhodcovia 

- Štartovné je potrebné zaplatiť do 15.7.2019 ! 

-  Číslo účtu : 2921861701/1100  Tatrabanka           IBAN : SK68 1100 0000 0029 

2186 1701 

- Ako variabilný symbol treba uviesť názov družstva. 

- Štartovné v prípade odrieknutia prepadá v prospech organizátora 

 

11. Ubytovanie a strava 

- Všetkým zúčastneným družstvám ponúkame  ubytovanie priamo v Altis Resorte 

v cene 45 €/ osoba, cena zahŕňa obed a večeru v sobotu, raňajky a obed v 

nedeľu, plus ubytovanie priamo na zimnom štadióne. Rovnaká cena platí aj 

pre rodičov detí, ktorí sa zúčastnia na turnaji. Družstvá ubytované od piatka 

majú cenu 75 €/ osoba. 

- Podmienkou akceptácie družstva na turnaji je ubytovanie družstva 

v zariadeniach zabezpečeného organizátorom. 

- Priamo v resorte je možno využiť aj Wellness po dohode s organizátormi. 

 

Viac informácií o Altis Resorte nájdete na stránkach : 
 

 

www.hkaltis.sk                                                             www.hotelaltis.sk 
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