
PREDSEZÓNNY       TURNAJ        

Propozície k turnaju:

ÚČASŤ MUŽSTIEV: počet 5
KATEGÓRIE:  2009 a mladší,dievčatá 2008

TERMÍN:  sobota 31.08.2019

ČAS:   8:00-17:00 hod

ŠTARTOVNÉ: 4500kč ,  170eur  /mužstvo/

Prenájom ľadovej plochy,šatne,ceny,pitný režim,ovocie,občerstvenie do 
šatne,rozhodca,zdravotný personál,časomiera,zapisovatelia.
Splatné na mieste pred začiatkom turnaja.

HRACÍ PORIADOK A SYSTÉM:

Hrá sa 2x20 minút hrubého času,každý s každým,každé mužstvo dve sady dresov 
bledý, tmavý.Hrá sa na celé ihrisko 5 na 5,s prihliadnutím na veľké ofsajdy .
Faul =samostatný nájazd.
Minimálny počet hráčov 10+1.Čistenie ľadovej plochy po dvoch odohratých 
zápasoch.Bodovací systém rozhoduje-
a /počet bodov
b/vzájomný zápas
c/rozdiel gólov
d/väčší počet strelených gólov
e/los

BODOVANIE: Výhra 2 body,remíza 1 bod,prehra 0 bodov.

CENY: Pohárové americké veže 1-3.mieste,4-5.mieste upomienkové  pohárové americké 
veže.Všetci hráči medaile.Bude vyhlásený najlepší hrač a brankár turnaja + najlepší 
hráč každého tímu-navrhuje tréner mužstva. 

STRAVA:Usporiadatel zabezpečí občerstvenie do kabíny pre každý tím. Po celý turnaj teplý čaj.
Po dobu turnaja otvorený bufet/možnosť zakúpiť polievku,párok v rožku atď/
Možnosť objednať obedy/polievka,hlavné jedlo+nápoj/pre deti a trénerov cez usporiadateľa
v cene 100kč v reštaurácii na zimnom štadióne.V prípade záujmu tréneri nahlásia počet 
porcíi pre mužstvo usporiadateľovi do 27.08.2019 na mail,pre rodičov obed v reštaurácii   
podľa dennej pouky.Časy obedov podľa hracieho plánu budú upresnené v rátane obedového 
menu po konzultácii s trénermi mužstiev pred objednaním.

POVINNOSTI MUŽSTIEV:



Vedúci jednotlivých mužstiev a tréneri zodpovedajú za to,že všetci ich 
zúčastnení hráci maju platné lekarske prehliadky a sú riadne zdravotne poistení 
a zdravotne zdatní.

Mužstvo uvedené v rozpise zápasu ako domáci hrá v bledých dresoch./pokiaľ sa 
nedohodnú tímy inak/
Dresy musia byť označené číslami.Hráči sú povinní nastupovať k zápasom v 
kompletnej predpísanej výstroji vrátane ochranných prilieb s celotvárovou mriežkou 
alebo plexi a chráničom krku.Za dodržiavanie zodpovedá vedúci mužstva a 
tréneri..Tréneri a vedúci mužtiev su povinní dodržiavat zásady športovej morálky a 
slušného správania svpojich mužstiev ,zodpovedajú za poriadok a odovzdanie kabín 
v stave v akom ju prevzali od usporiadateľa.Za dodržiavanie týchto povinností vám 
usporiadateľ vopred ďakuje.V prípade vaśich otázok vám rád zodpoviem na 
uvedenom tel.ćísle prip.email adrese.

ORGANIZÁTOR: Mojžiš Marián,tel.00421  918 810 918,
email:marianmojzis@centrum.sk
Zimný štadion Uherské Hradište
Na Rybníku 1057
686 01 Česko

Tešíme sa na radosť detí a krásne śportové zážitky.
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