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Propozície turnaja 

Hokejový turnaj klubov (pre ročníky 2008 – select nie) 

 

USPORIADATEĽ TURNAJA:  ICE ARENA ZVOLEN, s.r.o., Neresnícka cesta 13, Zvolen 960 01, 
https://www.icearenazvolen.sk/ 

  Rates Goalie Academy, https://ratesgoalie.sk/  

 

KONTAKTNÁ OSOBA:  Bc.Izabela Michelčíková, asistent@ratesgoalie.sk, 0905 311 804 

 

TERMÍN A MIESTO TURNAJA: 25.-27.8.2021, Ice Arena, Neresnícka cesta 13, Zvolen 960 01 

  Zraz 25.8.2021 podľa rozpisu. 

 

VEKOVÁ KATEGÓRIA:  Ročník 2008 a mladší, výnimka 3 hráči po 31.9.2007. Organizátor si 
vyhradzuje právo pri podozrení z neoprávneného štartu vyžiadať 
doklad o preukázaní veku účastníkov. 

 

POČET ÚČASTNÍKOV:   8 družstiev (každé družstvo max. 15 hráčov a 2 brankári) 

 

PRAVIDLÁ A HODNOTENIE: Turnaj sa odohrá systémom hry: 2x20min. čistého času. Výhra 2 
body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov. Po konečnom umiestnení 
v skupine nasleduje play off: semifinále A1-B2, A2-B1 (víťazi hrajú 
o 1.miesto a porazení o 3. miesto), A3-B4, A4-B3, (víťaz hrá 
o 5.miesto porazený o 7.miesto). V prípade remízy nasleduje 5 minút 
predĺženie 3 na 3. Po remíze v predĺžení nasledujú samostatné
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nájazdy – 3 nájazdy z každého tímu (hráč – exekutor, podľa výberu 
trénera) 

Pri rovnosti bodov (dvoch a viac tímov) o konečnom umiestnení 
rozhoduje: 

 vzájomné stretnutia, 
 rozdiel strelených a obdržaných gólov,  
 väčší počet strelených gólov, los. 

TRESTY:  

 menšie tresty: 2 minúty 
 väčšie tresty: 5 minút + do konca stretnutia (hráč nesmie 

nastúpiť v ďalšom stretnutí) 

Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH pre danú vekovú kategóriu (o 
bezkontaktnom hokeji). 

 

CENY:  Pamätný pohár, medaile pre každé družstvo. Najlepší brankár, 
najlepší obranca, najlepší útočník, najlepší hráč a najlepší hráči 
v zápasoch odmenení osobným darčekom. 

 

PLATBA ŠTARTOVNÉHO: 120 €/osoba 

BANKOVÉ SPOJENIE: 
Banka: SLSP, a.s 
IBAN: SK 20 0900 0000 0051 3666 8205 
BIC/SWIFT: GIBASKBX 

Uhradiť do 31.7.2021. Do poznámky uviesť: RATES ICE HOCKEY CUP 21 
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V CENE ŠTARTOVNÉHO: 

 3 x obed 
 občerstvenie, pitný režim 
 náklady spojené s prenájmom plochy 
 náklady spojené s časomierou, zapisovateľmi, rozhodcami 

a zdravotnou službou 
 náklady cien za celkové umiestnenie, najlepších hráčov... 

 

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE: 

 družstvo sa považuje za prihlásené po zaslaní záväznej prihlášky 
a zaplatení štartovného do 31.7.2021 

 do 31.07.2021 odoslať mailom súpisky s číslami dresov tmavej 
a svetlej farby, menom a priezviskom, dátumom narodenia 
(zaslať na asistent@ratesgoalie.sk) 

 po záväznom prihlásení všetkých účastníkov turnaja Vám bude 
zaslaný program turnaja a rozpis jednotlivých stretnutí 

 organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu 

 

 

 

 

 


