
 

 

 



 

 

PROPOZÍCIE TURNAJA 

MINI STANLEY CUP TOURNAMENT 2019 

USPORIADATEĽ  TURNAJA: 

HK Mládež Michalovce 

 

TERMÍN A MIESTO TURNAJA: 

03. – 05.01.2019 Zimný štadión Michalovce 

 

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 

2009 a 2010 (1.9.2009 a mladší – žiaci 3. ZŠ) 

 

POČET ÚČASTNÍKOV: 

12 družstiev 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA: 

a) POČET HRÁČOV: 

Na turnaj môže družstvo nasadiť minimálne 9 hráčov + 1 brankár a maximálne 

12 hráčov + 2 brankári.  

b) SYSTÉM TURNAJA: 

12 družstiev rozdelených do dvoch skupín po 6 družstiev. V každej skupine 

odohrá  družstvo 5 zápasov. Posledný šiesty zápas sa hrá o umiestnenie podľa 

toho, ako družstvo skončilo vo svojej tabuľke (napr. družstvá na prvom mieste 

v skupinách hrajú o prvé miesto, družstvá na druhom mieste v divíziách hrajú 

o tretie miesto...). Každé družstvo odohrá na turnaji 6 zápasov. 

c) HRACÍ ČAS: 

2 x 20 minút hrubého času s letmým striedaním ohláseným vždy po jednej 

minúte. (úprava ľadovej plochy po každom druhom zápase v jednej tretine 

ihriska). 

d) VEKOVÁ KATEGÓRIA: 

Turnaj je určený pre hráčov narodených v roku 2010 a mladších, v prípade 

dievčat je ročník narodenia 2009. 

e) PRAVIDLÁ: 

Hrá sa podľa platných pravidiel minihokeja. Na ľadovej ploche budú v dvoch 

tretinách prebiehať dva rozdielne zápasy. V prípad, že zápas končí remízou bude 

nasledovať jeden nájazd na každej strane (ten istý hráč môže realizovať nájazd aj 

viackrát až do rozhodnutia zápasu). Pri víťazstve v riadnom hracom čase 

družstvo získa 3 body, po výhre v nájazdoch 2 body, po prehre v nájazdoch 1 bod 

a po prehre v riadnom hracom čase 0 bodov.  

f) ŠTARTOVNÉ: 

320 € 



 

 

 

 

g) PORADIE V SKUPINE: 

1. Počet získaných bodov 

2. Vzájomný zápas 

3. Celkový gólový rozdiel  

4. Počet strelených gólov 

5. Počet obdržaných gólov 

6. Los 

h) CENY: 

- Každé družstvo získa pohár, diplom, medaile pre všetkých hráčov a ocenenie 

pre najlepšieho hráča z družstva.  

- Každé družstvo bude mať vyhodnotených 6 hráčov z každého zápasu turnaja. 

- Ocenenia pre najlepších hráčov v hokejových súťažiach. 

- Víťaz získava putovný MINI Stanley cup so súpiskou svojho družstva, hlavný 

pohár pre víťaza, majstrovské šiltovky, majstrovské medaile a diplom. 

- Individuálne ocenenia pre najlepšieho trénera MINI Jack Adams Award, 

najlepšieho útočníka MINI Art Ross Trophy, Najlepšieho obrancu MINI James 

Norris Memorial Trophy a Najlepšieho brankára MINI Vezina Trophy.  

i) POTVRDENIE ÚČASTI: 

Družstvo sa považuje za prihlásené po zaslaní záväznej prihlášky a zaplatení 

štartovného. 

j) UBYTOVANIE : 

Na základe záväzných požiadaviek družstiev zaistí organizátor pre deti a rodičov 

v blízkosti zimného štadióna ubytovanie vo vybraných hoteloch. Ubytovanie 

jednotlivých družstiev bude otázkou osobnej dohody s organizátorom turnaja 

(ponuky pre ubytovanie zašleme po prejavenom záujme o turnaj). 

k) STRAVA: 

Na základe záväzných požiadaviek družstiev zaistí organizátor pre deti a rodičov 

v areály zimného štadiónu alebo v jeho blízkosti stravovanie. 

l) ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

- Predloženie súpisky pred prvým zápasom s číslami dresov tmavej a svetlej 

farby, menom a priezviskom hráča, postom a dátumom narodenia.  

- Každé družstvo musí mať dve sady dresov. Družstvo, ktoré je vedené 

v rozpise zápasov turnaja ako domáce nastupuje v tmavej farbe. 

KONTAKT 

Mgr. Jozef Kužma  

+421 918 142 541 

jozefkuzma@yahoo.com 

ministanleycup@gmail.com 

mailto:jozefkuzma@yahoo.com


 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKA NA MINI STANLEY CUP TOURNAMENT 2019 

 

 
Týmto záväzne prihlasujem družstvo................................................................... na 

MINI Stanley cup tournament 03. – 05. 01. 2019 v Michalovciach. 

 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:................................................................ 

Tel. číslo:............................................................................................................................. 

E-mail:.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

V ................................. dňa........................                     ................................................... 

               Podpis zodpovednej osoby 

 
*Záväznú prihlášku zaslať na ministanleycup@gmail.com 

(po zaslaní prihlášky vás následne budeme kontaktovať) 
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