
   HK Humenské Levy, JUNIOR ŠPORT KLUB - plus, o.z., Kukorelliho1505/50, Humenné 

     

     POHÁR LEVOV 2020
      Turnaj v ľadovom hokeji

   
  

   Propozície turnaja

Organizátor               - HK HUMENSKÉ LEVY

Miesto konania        - Zimný štadión Humenné, Chemlonská 8, 066 01 Humenné

Termín                       - 3.4.2020 – 5.4.2020

Kategória hráčov    - od dátumu narodenia 1.9.2006 a mladší, dievčatá od dátumu 

                                           narodenia 1.1.2006

Herný systém          - ZÁKLADNÁ ČASŤ 

                                             - 6 mužstiev, hraje každý s každým, 2x20 min., trest 2 min.

                                             - tabuľkový systém, výhra 2 body, remíza 1 bod

                                             - o poradí rozhodujú body, vzájomný zápas, rozdiel skóre,

                                                počet strelených gólov, počet inkasovaných gólov

                                        - PLAY OFF 3x15 min., trest 2 min.

                                            - semifinále 1.- 4.   2.-3.

                                            - zápas o 5. miesto, zápas o 3. miesto, finále

                                            - pri nerozhodnom výsledku 3x nájazd, potom po jednom

                                              do rozhodnutia

Ceny                        - trofej pre každého účastníka, individuálne medaile pre mužstvá 

                                              celkovo umiestnené na prvom až treťom mieste



Štartovné                   - 330,- eur, štartovné je potrebné uhradiť do 15.3.2020.

                                        - v prípade odrieknutia je potrebné za seba nájsť náhradné

                                           mužstvo – vtedy bude vrátená celá suma štartovného.

                                        - v prípade nenájdenia náhradného mužstva, polovica štartovného

                                           prepadne v prospech organizátora turnaja.

Podmienky turnaja
 - každé z mužstiev musí mať dve sady dresov (svetlé a tmavé)

 - hráči musia na zápas nastupovať v kompletnej výstroji podľa pravidiel SZĽH. 

 - predbežná súpiska s dátumom narodenia hráčov zaslaná na e-mail organizátora

   aspoň dva týždne pred začiatkom turnaja (prípadné zmeny na základe ochorenia

   alebo iných osobných problémov hráčov budeme samozrejme po dohode tolerovať)

 - v prípade pochybnosti o veku hráča môže byť tento hráč následne skontrolovaný

    nasledovne: hráč SR - systémom SZĽH, zahraničný hráč - cestovný pas. 

 - tréneri mužstiev sú zodpovední za platné zdravotné prehliadky hráčov

      Turnaj sa riadi pravidlami SZĽH. Rozhodcov a zdravotnú službu zabezpečuje

       organizátor turnaja.

     

     Pre každé mužstvo bude zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie v šatniach. Pre trénerov

      (hlavný, asitent a vedúci mužstva) bude zabezpečený vstup na pohostenie do VIP zóny.

Stravovanie a ubytovanie

Každé mužstvo bude mať objednaný obed počas hracích dní 

V prípade potreby sa objednajú aj večere a ubytovanie a to aj pre ostatných zúčastnených

klubu, ktorý o to požiada.

Prihlásenie na turnaj

Prihlásiť sa je možné do 15.3.2020 na webovej stránke www.superturnaje.cz alebo u 
kontaktnej osoby uvedenej v týchto propozíciách. Po prihlásení budú mužstvu zaslané 
informácie k zaplateniu štartovného a číslo účtu. Do 25.3.2019 budú zaslané informácie s 
rozpisom turnaja a potvrdenie účasti na turnaji. 

Kontakt: Stanislav Kraus, +421918 209 818, stanokraus@centrum.sk 

http://www.superturnaje.cz/
mailto:stanokraus@centrum.sk


Upozornenie: Žiadame o držiavanie poriadku v priestoroch zimného štadióna                      
a v jeho areáli. Je zakázané hrať hry s hokejkou v jeho priestoroch. Vedúci                 
mužstiev sú zodpovední za to, že všetci hráči budú mať pri sebe preukaz poistenca, 
zahraniční hráči príp. aj poistenie úrazov a liečebnej starostlivosti v cudzine. Hráči,     
rodičia, tréneri a ostatné zúčastnené osoby si uvedomujú riziká spojené s hraním          
hokeja a na turnaji štartujú na vlastnú zodpovednosť. 


