
  Hokejový  turnaj o pohár mesta
Dubnica nad Váhom

Propozície turnaja

USPORIADATEĽ  TURNAJA:  HK Spartak DUBNICA

TERMÍN A MIESTO TURNAJA:  20.-21.-22. 03  2020  Zimný štadión Dubnica      

VEKOVÁ KATEGÓRIA:  4 ročník ŠHT  2010  (1.9.2009 a mladší – žiaci 4. ZŠ)   
                                              Organizátor si vyhradzuje právo pri podozrení z neoprávneného štartu
                                              vyžiadať doklad o preukázaní veku účastníkov. Klub musí bez pochybností
                                              preukázať vek hráča. Cieľom je v prvom rade, aby sa deti zabavili.  
                                              

POČET ÚČASTNÍKOV: 18 družstiev 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA: Hrá sa systémom 3 na 3

POČET HRÁČOV: Na turnaj môže družstvo nasadiť minimálne 6 hráčov + 1 brankár a maximálne
                                   12 hráčov + 2 brankári. 

SYSTÉM TURNAJA: 18 družstiev , každý s každým.                                                                                    
                                       Každé družstvo odohrá  17 zápasov.

HRACÍ ČAS: 
                          1 x 21 minút hrubého času s letmým striedaním ohláseným vždy po jednej minúte. 
                          (úprava ľadovej plochy po každom treťom zápase v jednej tretine ihriska).

PRAVIDLÁ:
                          Hrá sa podľa platných pravidiel SZLH mini hokej pre danú kategóriu. Na ľadovej    
                          ploche budú v troch tretinách prebiehať tri rozdielne zápasy. 
                          Pri víťazstve 2 body, remíza 1bod.
                          1.Počet získaných bodov 2. Vzájomný zápas 3. Celkový gólový rozdiel     
                           4. Počet strelených gólov 5. Počet obdržaných gólov 6. Los 

ŠTARTOVNÉ: 180 €  
                                   V cene štartovného je zahrnuté: rozhodcovia, časomiera, zdravotná služba, ľad,    
                                   ceny a  usporiadateľská služba        
                                            
CENY: 
             Každé družstvo získa pohár, medaile pre všetkých hráčov a ocenenie pre najlepšieho 
             hráča z družstva.

POTVRDENIE ÚČASTI: 
                                           Družstvo sa považuje za prihlásené po zaslaní záväznej prihlášky a
                                            zaplatení štartovného. 

UBYTOVANIE :
                               Ubytovanie jednotlivých družstiev bude otázkou osobnej  dohody s organizátorom
                               turnaja (ponuky pre ubytovanie zašleme po prejavenom   záujme o turnaj). 



STRAVA:  
                   Na základe záväznej objednávky družstva zaistí organizátor stravu  pre deti a dvoch   
                   trénerov v areáli  zimného štadióna  alebo v jeho blízkosti. 
                   Cena obedu 4,50€,  večera 4,50 € .  ( Rodičom z kapacitných dôvodov stravu nevieme
                    zabezpečiť.) 
                

PROTEST:
                    Protest musí byť podaný písomne zo zálohou 20€ najneskôr 15min. po skončení zápasu 
                    k  rukám usporiadateľa. V prípade uznania protestu je záloha vrátená. Po poslednom
                    zápase turnaja musí byť protest podaný okamžite. Protest podáva výlučne tréner mužstva.
                    V prípade oprávnenosti protestu je možno vinného potrestať napomenutím, kontumáciou
                    zápasu, kontumácií výsledkov celého turnaja. V prípade najvyššieho trestu družstvo môže 
                    naďalej hrať, ale výsledky mu budú kontumované. 
                    O vyššom treste rozhoduje riaditeľ turnaja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
                                             Predloženie súpisky pred prvým zápasom s číslami dresov tmavej a svetlej
                                             farby, menom a priezviskom hráča,  dátumom narodenia.  
                                             Každé družstvo musí mať dve sady dresov. 

KONTAKTNÁ OSOBA : 
                                             Osacký Ľuboš organizačný výbor               0905 455 469
                                                                                          

  


