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HŠ Be The BEST, Sršne Aréna, Košice, Slovensko 

 

PROPOZÍCIE TURNAJA 

 
Usporiadateľ: HŠ Be The BEST 

Dátum konania turnaja: 2.1. – 4.1.2019  

Počet tímov: 8 

Účastníci turnaja: Po potvrdení účasti budú do turnaja zaradené tímy v poradí podľa dátumu 

záväzného prihlásenia a zaplatenia štartovného na doleuvedené číslo účtu. 

Kontaktné osoby: Mgr. Lukáš Plešavský  

                               Tel. kontakt: +421 905 526 942, e-mail: lukas.plesavsky@gmail.com 

          Mgr. Stanislav Polomský 

          Tel. kontakt: +421 918 448 216, e-mail: stanislavpolomsky@gmail.com 

 

Štartovné: Všetky zúčastnené mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi turnaja štartovné   

vo výške 350 €. 

Zabezpečenie turnaja: 

Všetky zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady. Usporiadateľ nehradí 

účastníkom turnaja žiadne náklady spojené s ich štartom na turnaji okrem: 

 nákladov spojených s prenájmom ľadovej plochy, 

 nákladov spojených s časomierou, zapisovateľmi a rozhodcami, 

 zdravotného zabezpečenia počas zápasu,  

 delegáta pre každý tím, 

 cien za celkové umiestnenie tímov a najlepších hráčov, 

 cien za individuálne súťaže. 

 

Organizačné ustanovenia: 

Turnaj je určený pre vekovú kategóriu U14 (2005 a mladší – 3x výnimka po 1.9.2004). 

 

Hrací systém turnaja 

Turnaj sa odohrá systémom skupín. Hrá sa podľa pravidiel SZĽH pre danú vekovú 

kategóriu. Zúčastnené tímy sú povinné mať so sebou dve súpravy hracích dresov (svetlú 

a tmavú).  
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Hrací čas: Hrací čas je 2 x 20 minút hrubého času, pričom každá tretina = nový zápas. Na 

každý dvojzápas pripadá jedna úprava ľadovej plochy. Medzi tretinami sú prestávky cca 3 

minúty. 

Do hlavného turnaja bude vložený turnaj v minihokeji (3:3 v jednej tretine) 

Tresty: Podľa pravidiel SZĽH. Pri faule hráč obdrží 2 minútový trest. Hráč potrestaný  do 

konca zápasu nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase svojho tímu na turnaji. 

Konečné poradie: O konečnom poradí rozhoduje: počet získaných bodov (víťazstvo 2 body, 

remíza 1 bod), vzájomný zápas, rozdiel gólov, resp. podiel gólov, počet strelených gólov, 

žreb. 

Rozlosovanie turnaja: Rozlosovanie bude upresnené po záväznom prihlásení 8  mužstiev (2 

skupiny po 4, Skupina A – Skupina B, potom skupiny W a L o umiestnenie) a vopred 

odoslané e-mailom každému z prihlásených tímov. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na delegovanie rozhodcov na jednotlivé zápasy. 

Protesty: Protest možno podať usporiadateľovi do 5 minút po skončení zápasu. Protest 

podáva manažér tímu, ktorý musí zabezpečiť prítomnosť druhej strany. 

 

Všetky družstvá sú povinné dodržiavať stanovený časový rozpis turnaja, ktorý dostanú pri 

akreditácii. Nedodržanie včasného nástupu na ľadovú plochu môže byť potrestané trestným 

strieľaním ako trest pre hráčsku lavicu. 

 

Strava a ubytovanie: 

 organizátor turnaja zabezpečí pre účastníkov ubytovanie a celodenné stravovanie, 

 účastníci turnaja si hradia  náklady na dopravu, stravovanie, ubytovanie. 

Jedna osoba - 70 € / turnaj = 2x ubytovanie v ubytovni * + strava (uvedené nižšie) 

02.01.2019 – začína strava desiatou + obed, olovrant, večera 

03.01.2019 – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

04.01.2019 – raňajky, desiata, obed + balíčky na cestu  

Alebo 90 € / turnaj = 2x ubytovanie v penzióne/hotely + strava 
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Postup prihlásenia tímu do turnaja: 

1. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu 

lukas.plesavsky@gmail.com do termínu 20.11.2018. 

2. Zálohová platba 350 € musí byť uhradená najneskôr do 20.11.2018 na uvedený 

účet: 

• IBAN: SK23 0900 0000 0050 2747 0013 

• Doplatok / v hotovosti / podľa počtu ubytovaných a stravovaných osôb  

/ v prvý deň turnaja / sa uhrádza priamo zodpovednej osobe 

3. Vedúci tímov sú povinní nahlásiť najneskôr do 15.12.2018 súpisku jednotlivých 

hráčov a počet stravníkov. 

 

Po záväznom prihlásení všetkých účastníkov turnaja Vám bude 

zaslaný program turnaja a rozpis jednotlivých stretnutí,  

spolu s presnou adresou ubytovania. 

 

Tešíme sa na vás! 

V Lučenci, dňa 15.06.2018                                                                      ........................ 

                                                                                                                         podpis 

                                                                                                       Mgr. Lukáš Plešavský      
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