
 
MeMoriál AlexAndrA MolnárA 

...ako úcta k človeku, ktorý nám dal vášeň k hokeju  

 
Dátum a miesto:    28.5.2022 / Hamuliakovo 
               
 

Ročník:      2010-2011 
 
Tímy:      6 tímov v 2 skupinách 
 
Zápasy:      2 zápasy v skupine / 2 x 20 minút 
 
                                                              1 zápas finálová časť / 2 x 20 minút   
 
Zdravotná služba:    Zabezpečí usporiadateľ 
 
Štartovné:     450€ / tím 
 
Strava:      8€ / hráč (obed) 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizátor turnaja:  Vladimír Hušek 
       +421917762504 
       husek.v@gmail.com 



ZÁKLADNÉ USTANOVENIA: 

a) POČET HRÁČOV: 

Na turnaj môže tím nasadiť minimálne 10 hráčov + 1x brankár a maximálne 15 hráčov + 2x 
brankár. Účastník turnaja je povinný pricestovať s minimálnym počtom hráčov. V opačnom prí-
pade nemusí mať tím povolený štart na turnaji. Rozhodnutie o povolení resp. nepovolení štartu 
v prípade nesplnenia podmienky minimálneho počtu hráčov bude na riaditeľovi turnaja. 

b) SYSTÉM TURNAJA: 

6 tímov rozdelených do dvoch skupín. V každej skupine odohrá každý tím 2 zápasy systémom 
každý s každým. Následne podľa umiestnenia v tabuľke, odohrajú tímy zápasy o umiestnenie 
na turnaji a to systémom.  

o 5. miesto – tímy ktoré skončili v skupinách na treťom mieste 

o 3. miesto – tímy ktoré skončili v skupinách na druhom mieste 

finále – tímy ktoré skončili v skupinách na prvom mieste 

Každý tím odohrá na turnaji spolu 3 zápasy. 

Pred zahájením a počas turnaja si usporiadateľ vyhradzuje právo skontrolovať registračné pre-
ukazy hráčov podľa súpisky tímu. V prípade že tím nedodrží pravidlo o veku hráčov, nebude 
spĺňať povolené výnimky, na zápas nastúpi, alebo sa pri kontrole tesne pred začiatkom zápasu, 
alebo aj po zápase zistí, že sa pokúsilo na zápas nastúpiť, resp. odohralo zápas napr. s hráčom 
starším ako povoľujú pravidlá, potrestá sa kontumačnou prehrou. Zápasy budú rozhodovať 
rozhodcovia s platnou licenciou. Rozhodcov zabezpečuje usporiadateľ. 

Brankári sa môžu striedať bez obmedzení. 

c) HRACÍ ČAS: (ZÁKLADNÁ ČASŤ / PLAY OFF) 

- 2 x 20 minút čistého času (úprava ľadovej plochy po každom zápase) 

- prestávka medzi tretinami – 3 minúty. 

- pred zápasom rozkorčuľovanie bez pukov - 3 minúty 

V prípade remízy nasleduje 3-minútové predĺženie 3 na 3. V prípade nerozhodného výsledku 
nasledujú samostatné nájazdy a to spôsobom po 3 na každej strane. Následne v prípade že sa 
nerozhodne, po jednom nájazde na každej strane až do rozhodnutia. Prvé tri samostatné ná-
jazdy vykonajú striedavo rôzni hráči z každého tímu, po treťom nájazde môže nájazd opakovať 
rovnaký hráč. V zápasoch o umiestnenie sa už body nezbierajú. 

d) ROZDELENIE BODOV: 

Víťazstvo – 3b. 

Remíza – 1b. 

Prehra – 0b. 

Výhra po predĺžení +1b 

 



e) PORADIE V SKUPINE:  
 
1. Počet získaných bodov  
2. Vzájomný zápas  
3. Celkový gólový rozdiel  
4. Počet strelených gólov  
5. Počet obdržaných gólov  
6. Los 
 
f) VEKOVÁ KATEGÓRIA:  
 
Turnaj je určený pre hráčov narodených po 01.07.2010 a mladších, narodených do 31.12.2011. 
Jedinou výnimkou je jedno dievča narodené v roku 2009. 
 
g) ŠTARTOVNÉ:  
 
450 € / tím 
  
V cene je zahrnuté:  
 
- Ľadová plocha  

- Šatňa (každý tím má vlastnú šatňu) 

- Časomiera  

- Rozhodcovia  

- Občerstvenie pre tím v kabíne  

- Zdravotník  

- Usporiadateľská služba  

- Ceny a ocenenia  
 
h) CENY:  
 
Tímy umiestnené na prvých troch miestach získavajú pohár a medaily pre všetkých hráčov.  

i) POTVRDENIE ÚČASTI:  

Tím sa považuje za prihlásený po zaslaní záväznej prihlášky a zaplatení štartovného (450€) 
najneskôr do 3dní od prihlásenia na číslo účtu: IBAN SK4211000000002615087738. Do po-
známky je potrebné uviesť názov tímu. 

j) STRAVA:  

Na základe záväzných požiadaviek tímov zaistí organizátor v areáli zimného štadióna stravo-
vanie vo forme obedu. Cena stravného je 8 EUR/osoba.  

Počty hráčov a realizačného teamu pre stravovanie prosíme nahlásiť do 25.5.2022. Strava sa 
platí na začiatku turnaja organizátorovi turnaja.  

 



k) ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

- zaslanie súpisky na email organizátora najneskôr do 25.5.2022 

(s číslami dresov, dátumom narodenia, číslom registračného preukazu) 

- každý tím musí mať dve sady dresov, tímy, ktoré je vedené v rozpise zápasov turnaja ako do-
máce nastupuje v tmavej farbe 

- tímy budú do skupín prerozdelené až po úplnom doplnení účastníkov 

- prerozdelenie tímov do skupín bode zabezpečené formou žrebu, žrebovanie budeme vysielať 
online, dátum, čas a odkaz na online žrebovanie oznámime po uzatvorení prihlášok  

 

 

 

1. 8:00 - 9:00 1 : 2

2. 9:10 - 10:10 1 : 2

3. 10:30 - 11:30 2 : 3

4. 11:40 - 12:40 2 : 3

5. 13:00 - 14:00 1 : 3

6. 14:10 - 15:10 1 : 3

7. o 5. miesto                      
15:30 - 16:30

3 : 3

8. o 3. miesto                      
16:40 - 17:40

2 : 2

9. Finále                            
18:00 - 19:00

1 : 1

Sobota

                      Harmonogram turnaja / ročník 2010-2011
 28.5.2022
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