
  Memoriál Pavla Demitru
Propozície turnaja

USPORIADATEĽ  TURNAJA:  MHK DUBNICA

TERMÍN A MIESTO TURNAJA:  27-28-29.12 2019  Zimný štadion Dubnica      (27-ého sa začne po14:00)

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 2010  (1.9.2009 a mladší – žiaci 4. ZŠ) Klubové družstvá      
                                              alebo Select  2011  (1.9.2010 a mladší-  žiaci  3.ZŠ)

POČET ÚČASTNÍKOV: 12 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: 12 družstiev , každý s každým.                                                                                    
                                       Každé družstvo odohrá  11 zápasov.

HRACÍ ČAS: 
                          2 x 15 minút hrubého času s letmým striedaním ohláseným vždy po jednej minúte. 
                          (úprava ľadovej plochy po každom druhom zápase v jednej tretine ihriska).

PRAVIDLÁ:
                          Hrá sa podľa platných pravidiel SZLH minihokej pre danú kategóriu. Na ľadovej    
                          ploche budú v troch tretinách prebiehať tri rozdielne zápasy. 
                          Každá tretina sa počíta ako samostatný zápas. 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: 160 €  
                                   V cene štartovného je zahrnuté: rozhodcovia, časomiera, zdravotná služba, ľad,    
                                   ceny a  usporiadateľská služba        
                                            
CENY: 
             Každé družstvo získa pohár, diplom, 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 :
                               Na základe záväzných požiadaviek družstiev zaistí organizátor pre deti a rodičov  
                               vo vybraných hoteloch. Ubytovanie jednotlivých družstiev bude otázkou osobnej 
                               dohody s organizátorom turnaja (ponuky pre ubytovanie zašleme po prejavenom
                               záujme o turnaj). 

STRAVA:  
                   Na základe záväzných požiadaviek družstiev zaistí organizátor pre deti a rodičov v areály
                   zimného štadióna  alebo v jeho blízkosti stravovanie na vlastné náklady. 

PROTEST:



                    Protest musí byť podaný písomne zo zálohou 20€ najneskôr 30min. po skončení zápasu 
                    k  rukám usporiadateľa. V prípade uznania protestu je záloha vrátená.

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 :  Roman Chatrnúch riaditeľ turnaja           0905 427 498
                                             Osacký Ľuboš organizačný výbor              0905 455 469
                                                                                          

  


