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Organizátor: HK ŠKP Poprad 

Miesto konania: Zimný štadión mesta Poprad 

Počet účastníkov: 14 – zo Slovenska, Česka, Fínska, Švédska, Bieloruska, Lotyšska, Ruska, 

Rakúska, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Talianska, Belgicka, 

Kategória: U16(r. 2003 a ml.) Vedúci mužstiev predložia súpisku organizátorovi mailom na 

radoslav.fabry@gmail.com najneskôr do 10.4.2019. Súpiska bude obsahovať meno, 

priezvisko, číslo registračného preukazu(v prípade zahraničných hráčov pas), dátum 

narodenia, číslo dresu a post. Na súpisku je možné zapísať 20 hráčov, 2 brankárov a 4 členov 

realizačného tímu. 

Hrací systém: dve skupiny po siedmych mužstvách, zápasy o umiestnenie 

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel IIHF a propozícií turnaja 

Hrací čas: 2 x 15 + 1 x 20 min. čistého času s dvoma prestávkami 3 min. Pred zápasom 5 min 

rozkorčuľovanie bez pukov. Finálový zápas 3x20 min (čistý čas), úprava ľadu pred zápasom a 

po 1. tretine. 

Dresy: Každé mužstvo musí mať dve sady dresov – svetlé a tmavé. 

Bodovanie zápasov: 2b – výhra, 1b – remíza, 0b – prehra 

O poradí na turnaji rozhodne: 1. počet bodov, 2. pri rovnosti bodov dvoch družstiev -    

vzájomný zápas, 3. pri rovnosti bodov troch družstiev – mini tabuľka vzájomných zápasov,  

4. rozdiel skóre (strelené/inkasované), 5. vyšší počet strelených gólov, 6. nižší počet 

inkasovaných gólov, 7. žreb 

Štartovné: 500,-€/tím(úhradu štartovného vykonať do 28.2.2018 na účet: SK27 0900 0000 

0000 9315 1624) 

Protesty: do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci námietku hlavnému 

organizátorovi písomne s vkladom 20,–€, ktorý v prípade zamietnutia prepadá v prospech 

usporiadateľa. 

Lekárska služba – zabezpečuje organizátor turnaja 

Vyhodnotenie: poháre a diplomy 

           Vyhlasovanie najlepších hráčov zápasu 

           Vyhlásenie najlepších hráčov turnaja 

Ubytovanie: TATRA HOTEL, Karpatská 7, 058 01 Poprad, www.tatrahotel.sk, Kontaktná 

osoba Jana Štupáková, +421 905 804 136, ekonom@tatrahotel.com 

Ubytovanie s polpenziou 24,70;- €/osoba/noc 

 

HOTEL SIPOX, Mlynská 468/2, 059 38 Štrba, www.hotelsipox.sk   

Kontaktná osoba :  Patrik Františka , +421 905 332 364, frantiskapatrik@gmail.com 

Ubytovanie s raňajkami :  (Kontaktná osoba) 

Ubytovanie s polpenziou : 30,- €/osoba/noc (incl. Wellness) 

cca 15 min autobusom od zimného štadióna 

 

Strava: Reštaurácia „Zimný štadión“ 

Obed – 5,00;-€, podľa potreby raňajky – 4,50;-€, večera – 5,00;-€ 

 

Kontakt na organizátora: 

Radoslav Fábry - +421 918 938 442, radoslav.fabry@gmail.com 

Patrik Františka - +421 905 332364, frantiskapatrik@gmail.com 

František Štolc - +421 905 549 250, stolc@hkpoprad.sk 
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