
MEMORIAL   KARLA RACHŮNKA A PAVLA DEMITRU     

Termín a miesto  konania: Turnaj pre 8 tímov
Sobota 7.09.2019 , 7:30-18:00 hod
Zimný štadión Uherský Ostroh,Školní 867,687 24

Hrací systém:
. Turnaj je určený pre hráčov 2010 a mladší,dievčatá 2009

. Povolená výnimka 2xhráč narodený od 01.07.2009 

. Hrá sa na polovicu klziska 4 proti 4,mantinely na červenej čiare .Minimálny počet 
   hráčov 8 +1.
. Hrací čas 2x15 minút hrubý čas,striedanie na hvizd rozhodcu po 1 minúte

. 2 skupiny po 4.tímoch -každý s každým v skupine.Po odohratí zápasov v skupinách 
   budú hrať tímy s jednej skupiny proti tímom z druhej skupiny/každý s každým/ .
   Všetci odohrajú sedem zápasov/rozlosovanie do skupín po uzatvorení  počtu   
   účastníkov/.
. Faul-samostatný nájazd faulovaným hráčom.

. Poradie na turnaji určuje – body,vzájomný zápas,rozdiel v skóre,počet strelených   
   gólov,los./výhra 3  body,remíza 1 bod,prehra 0 bodov/Úprava ľadu po 2 odohratých 
   zápasoch.
. Každý tím dve sady dresov.
  
Tréneri a vedúci mužstiev zodpovedajú za to,že všetci ich zúčastnení hráči majú 

platné lekarske prehliadky a sú riadne poistení.Hráći sú povinní nastupovať k zápasu v 
kompletne predpísanej  výstroji.Treneri a vedúci mužsiev sú povinní dodržiavať zásady 
športovej morálky a slušného správania svojich mužstiev./poprosím o dodržiavanie daných 
pravidiel a najmä veku hráčov/

Štartovné:   4.300 kč./ 170 €  splatné na mieste,v deň turnaja.
V cene štartovného:zdtravotná služba,rozhodcovia,časomiera,štadión,ceny,pomocný 

personál,občerstvenie do kabín.

Vyhodnotenie a ceny:
Vyhodnotenie turnaja prebehne ihneď po poslednom turnajovom zápase.Tímy na 

1-3.mieste dostanú poschodové pohárové veže.Tímy 4-8.mieste pohárové upomienkové 
veže.Všetci hráči pamätné medaile.Bude vyhlásený najlepší hráč a brankár turnaja +najlepší 
hráč svojho tímu -navrhuje treéner tímu.Osobitná cena usporiadateľa pre fair - play hráča.
Ceny odovzdajú rodinní príslušníci a spoluhráči K.Rachůnka a P.Demitru,ktorí nás poctia 
svojou návštevou.



Občerstvenie a stravovanie:
Po celú dobu turnaja otvorený bufet,kde je možnosť zakúpiť občerstvenie.Možnosť 

objednať obedy/polievka,hlavné jedlo/pre deti i rodičov v reštaurácii na zimnom štadióne.
Kontakt: pán.Robert Šivel ,mobil: 775622460

ORGANIZÁTOR:     Marián  Mojžiš
    tel:00421918810918
    email:marianmojzis@centrum.sk

Tešíme sa na krásny hokejový zážitok...  

mailto:marianmojzis@centrum.sk

