
PROPOZÍCIE 
 

ORGANIZÁTOR 
Ing. Patrik Františka – vedúci mužstva 7.ŠHT , Jozef Regec – vedúci mužstva 7.ŠHT 

VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Žiaci 7. ročníka základnej školy (1.9.2005  a mladší) 

!!! NA TURNAJI JE POVOLENÉ ŠTARTOVAŤ  LEN DRUŽSTVÁM VYTVORENÝCH Z HRÁČOV NA 

ZÁKLADE KLUBOVEJ PRÍSLUŠNOSTI. DRUŽSTVÁ VYTVORENÉ Z DVOCH A VIACERÝCH 

KLUBOV (SELECTY)  SA  NA TURNAJI ZÚČASTNIŤ  NEMôŽU!!! 

MIESTO KONANIA 
Zimný štadión Poprad 

 

POČET ÚČASTNÍKOV 
6 družstiev 

Minimálny  počet hráčov družstva: 15 + 1 ,maximálne 20 + 2 

TERMÍN 
20.4.-21.4.2019 

ŠTARTOVNÉ 
Všetky zúčastnené mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi turnaja štartovné vo výške 

350 €, najneskôr do 15.04.2019   na číslo účtu: SK9009000000005114499244 

HRACÍ SYSTÉM 
6 družstiev – každý s každým .  

HRACÍ ČAS 
3 x 15 minút, čistý čas  

Úprava ľadu po každom zápase 

PRAVIDLÁ 
Hrať sa bude podľa platných pravidiel SZĽH pre  kategóriu starší  žiaci .Protesty možno podať 
písomnou formou do 15 minút od ukončenia zápasu vedúcemu turnaju. Poplatok za 
preriešenie je 20 €. 
Najneskôr hodinu pred začiatkom prvého stretnutia je každý zástupca štartujúcich družstiev 

povinný predložiť : 

- Registračné preukazy ( cestovné pasy)  všetkých štartujúcich hráčov 

- Súpisku družstva : - meno a priezvisko 

                                               -  dátum narodenia 

                                               -  post 

                                                - číslo dresu  poslať mailom najneskôr do 18.4.2019 

Družstvá sú povinné mať dve sady dresov (svetlé/tmavé) 

 



HODNOTENIE ZÁPASU 

Víťazstvo  2 b 

Remíza 1 b 

Prehra    0 b 

UMIESTNENIE 
O poradí v skupine rozhoduje: 

1. počet bodov, 

2. vzájomný zápas, 

3. v prípade rovnosti bodov troch a viacerých družstiev rozhoduje o konečnom poradí mini 

tabuľka 

4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov 

5. vyšší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 

6. los /za účasti zainteresovaných družstiev/ 

 

STRAVA + UBYTOVANIE 
Stravovanie na zimnom štadióne ( obed alebo večera 4,50€/osoba) po nahlásení zabezpečí 

usporiadateľ. Ubytovanie  si zabezpečujú účastníci samostatne  alebo po tel.dohovore 

s organizátormi v uvedených zariadenia  cena cca 24 € os/noc s raňajkami. 

chhttp://www.hotelgerlach.sk/ 

recepcia@hotelsobota.sk 

 recepcia@hotel63.sk 

OCENENIA 

Individuálne ocenenia : 

- najlepší brankár  

- najlepší obranca 

- najlepší útočník 

Celkové umiestnenie na turnaji : 

- družstvo umiestnené na 4.-6.mieste diplom 

- družstvo na 1.-3.mieste medaile a pohár 

 

KONTAKTY 

Ing. Patrik Františka, 0905 332364, frantiskapatrik@gmail.com 

Lukáš Hokl, +420 604 338 418 

Jozef Regec, 0903 466 702 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

S pozdravom Organizačný výbor 
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