
PROPOZÍCIE TURNAJA 
 

 

 

Turnaj 4. ročníkov  

MEDVEDE CUP 

 

 

Usporiadateľ: MHK Dolný Kubín 

Miesto: Zimný štadión Dolný Kubín  

Termín: 20. – 21.8.2022  

Kategória: 4. ročník  



PROPOZÍCIE TURNAJA 

 

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

ORGANIZÁTOR : MHK Dolný Kubín, Marek Huba športový manažér, tel.:+421 915 289 014, mail: 

marek.huba@hkdk.sk , Milan Jonák tréner, tel.:+421 904 960 355, mail: kovy7@azet.sk 

TERMÍN KONANIA : 20.8.2022  –  21.8.2022                                                                                                      

MIESTO KONANIA : Zimný štadión  Dolný Kubín                                                                                           

INFORMÁCIE    :                                                                                                                                               

PODMIENKA ÚČASTI : 4. ročník (Hráči narodení pred 1.9.2012 na základe potvrdenia zo školy)   

Účastníci štartujú na vlastné náklady 

REGISTRÁCIA: Termín  podania  prihlášky  :  do  20.7.2022                                                                                

ŠTARTOVNÉ  :       300.-  Eur  /  Team  (úhradu  vykonať  v  termíne  do  1.8.2022)                                     

                                Číslo  účtu:  IBAN  SK59 0900 0000 0000 5418 5178 

POČET ÚČASTNÍKOV  : 10                                                                                                                                             

HRACÍ ČAS : 2 x 16 min. hrubý čas                                                                                                                             

HRACÍ SYSTÉM :   2 skupiny po 5, play off, o umiestnenie, o 3.miesto a finále (každý 6-7 zápasov) 

  

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Herný formát: Hrá sa 3vs3 minihokej súčasne v dvoch tretinách ihriska (synchronizovane), ihrisko je rozdelené mantinelmi 

po modrých čiarach. Počet hráčov v tíme: Minimálne 6 hráčov, maximálne 12 hráčov + 2 brankár.  

Hrací čas: 2x16 minút hrubý čas, 2 minúty prestávka medzi tretinami  

Výsledky: Každá tretina sa vyhodnocuje ako samostatný zápas so samostatným bodovaním.  

Bodovanie:   

• Vyhratá tretina: 2 body pre tím  

• Remíza v tretine: 1 bod pre tím 

• Prehratá tretina: 0 bodov pre tím  

Konečný výsledok sa zaznamená ako súčet získaných bodov v jednotlivých tretinách.  

V prípade rovnosti bodov v skupine rozhoduje o umiestnení vzájomný zápas, prípadne skóre.  

Pravidlá hry:  

• Striedanie hráčov je vždy po 60 odohratých sekundách po zaznení zvukového signálu. Po zaznení zvukového 

signálu hráči musia nechať puk a okamžite idú striedať, noví hráči naskakujú zo striedačky a okamžite pokračujú v 

hra. 

• Po strelení gólu, útočiaci tím odstúpi na svoju polovicu ihriska, tím ktorý inkasoval gól si zoberie puk z brány a 

okamžite pokračuje v hre. 

• Ak brankár chytí puk a má ho pod kontrolou, útočiaci hráči odstúpia a dajú brániacim hráčom čas a priestor, aby 

mohli rozohrať a pokračovať v hre. 

• Ak sa nejaký hráč dopustí faulu, rozhodca preruší hru signálom z píšťalky a nariadi samostatný nájazd, ak brankár 

chytí rozohrá puk, ak padne gól vyberie sa z brány a hrá sa ďalej.  

• Hra telom je zakázaná. 
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C. UBYTOVANIE A STRAVOVANIE: 

Organizátor zabezpečí u svojich partnerov. 

1. HOTEL PARK **** , cena za noc/raňajky/osoba ............... 50.- Eur/osoba (cena platí pri obsadení 2 – lôžkovej izby 

dvoma osobami. Pri obsadení len jednou osobou cena 75€    

700 m od Zimného štadióna 

+ obed a večera v reštaurácii Kopačka (200 m od zimného štadióna) 12€ deň  

Cena spolu za 2 dni (1 noc) ubytovanie + strava – 68€ 

                      

            

 http://www.cityhotelpark.sk/ 

 

2. KEMP TÍLIA GACEĽ, cena za  noc apartmány /plná penzia/osoba ............... 47.- Eur/osoba + mestská daň 0,34€ noc 

, cena za noc bungalov /plná penzia/osoba .................. 35.- Eur/osoba + mestská daň 0,34€ noc 

1,6 km pešo a 3,8 km autobusom od Zimného štadióna 

Raňajky, obed a večera v reštaurácii Kopačka (200 m od zimného štadióna)  

Cena spolu za 2 dni (1 noc) ubytovanie + strava – APARTMÁN 53€ 

          BUNGALOV 41€  

                  

             

 

http://www.kemptilia.sk/sk 
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3. TURISTICKÁ UBYTOVŇA KOPAČKA**,  cena za  noc/plná penzia/osoba ............... 30.- Eur/osoba 

200 m od Zimného štadióna 

Cena spolu za 2 dni (1 noc) ubytovanie + strava 36€ 

                 

 

 http://kopacka.sk/ 

 

4. PENZÓN KOLIBA ** cena za  rozprávkový domček 1 /plná penzia/osoba ............... 50.- Eur/osoba 

550 m pešo od Zimného štadióna 

Na ubytovanie v tomto zariadení je na výber viac domčekov v rozprávkovej dedine, niekde je 5 osôb, v niektorých 4 

a v jednom 3 osoby preto je cena vyrátaná v priemere. 

Obed a večera v reštaurácii Kopačka (200 m od zimného štadióna)  

Cena spolu za 2 dni (1 noc) ubytovanie + strava – 56€ 

        

 

http://www.penzionkoliba.sk/ 
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5. PENZIÓN KUZMÍNOVO      cena za  noc/plná penzia/osoba ............... 42.- Eur/osoba 

700 m od Zimného štadióna 

Obed a večera v reštaurácii Kopačka (200 m od zimného štadióna)  

Cena spolu za 2 dni (1 noc) ubytovanie + strava – 48€ 

  

  

https://kuzminovo.sk/ 

 

V cenách je zarátané ubytovanie 

Predbežné počty na ubytovanie a stravovanie je potrebné nahlásiť organizátorovi v termíne do 10.7.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuzminovo.sk/


ROZLOSOVANIE  TURNAJA 
 

SOBOTA 20.8.2022   

      Plocha A       Plocha B 

  8.00 – 8.40   

  8.45 – 9.25     

  9.30 – 10.10  

10.10 – 10.30     SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE    

10.30 – 10.45     Úprava ľadovej plochy   

10.50 – 11.30               

11.35 – 12.15   

12.20 – 13.00 

13.00 – 13.15     Úprava ľadovej plochy        

13.20 – 14.00 

14.05 – 14.45 

14.50 – 15.30 

15.30 – 15.45     Úprava ľadovej plochy 

15.50 – 16.30 

 

Plocha A       Plocha B  

NEDEĽA  21.8.2022  

  9.00 – 9.40      2B – 3A          2A – 3B  

  9.45 – 10.25      4A – 5B          4B – 5A  

10.25 – 10.40     Úprava ľadovej plochy 

10.45 – 11.25   Semifinále č.1     Semifinále č.2   

             1A – víťaz 2B – 3A             1B – víťaz 2A – 3B 

11.30 – 12.10  Prehratí 2B – 3A vs. Prehratí 2A – 3B  

12.15 – 12.55     Víťaz 4A – 5B vs. Víťaz 4B – 5A                            Prehratí 4A – 5B vs. Prehratí 
4B – 5A 

12.55 – 13.10     Úprava ľadovej plochy 

13.15 – 13.55          Finále              O 3. miesto   

14.00      VYHODNOTENIE TURNAJA  



SKUPINY 

A skupina   B skupina 

1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

4.     4. 

5.     5. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIHLÁSENÉ TÍMY 

 

1. MHK Dolný Kubín červení  

 
2. MHK Dolný Kubín bieli  

 
3. MHK Ružomberok  

 
 

4. .................................... 

 

5. .................................... 

 

6. .................................... 

 

7. .................................... 

     

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


