
 
 
 
HK Humenské Levy, JUNIOR ŠPORT KLUB 

  - plus, o.z., Kukorelliho1505/50, Humenné 
 

 
Organizátor turnaja: 
HK Humenské Levy  
 
Miesto konania turnaja: 
Zimný štadión v Humennom, ul. Chemlonská č. 8, Humenné 

 
Termín turnaja:  
20.12.2019 – 21.12.2019 

 
Štartovné:  
 

• 280,- € Štartovné  je potrebné uhradiť do 30.11.2019. V prípade odrieknutia je 
potrebné za seba nájsť náhradne družstvo – vtedy bude vrátená celá suma štartovného. 
V prípade nenájdenia náhradného družstva, polovica štartovného prepadne v prospech 
organizátora turnaja. 

 
Hrací poriadok: 
 

• Turnaj je určený pre žiakov 8.r. ŠHT. Hráči narodení po 1.9.2005 a mladší (dievčatá 
– nar. po 1.1.2004 a mladšie).  

 
• Súpisky hráčov s číslami dresov predložia mužstva bezprostredne po príchode, pred 

svojim prvým zápasom (60 min.). 
 

• Každé mužstvo musí mať dve sady dresov rôznej farby. Hráči musia na zápas 
nastupovať v kompletnej výstroji podľa pravidiel SZĽH.  

 
• Hrá sa systémom každý s každým, po vytvorení tabuľky sa hrá o umiestnenie: 

1. - 2. – finále 
  3. - 4. – o 3. miesto 

  5. - 6. – o 5. miesto – každý tím odohrá spolu 6 zápasov. 
 

• Hracia doba v čistom čase: 2x20 min.– vzájomné zápasy , 3x15 min. – zápasy o 
umiestnenie, prestávka medzi tretinami 3 minúty, úprava ľadu sa uskutoční po 
každom zápase. 

 
• Turnaj sa riadi pravidlami SZĽH. Rozhodcov a zdravotnú službu zabezpečuje 

organizátor turnaja.  
 
Podmienky turnaja:  
 

• Družstvo nastupuje podľa rozlosovania turnaja včas na zápas – v prípade, že dané 
družstvo nenastúpi zo subjektívnych príčin na ľadovú plochu včas, spustí sa časomiera 
a za každú minútu bude pripísaný gól družstvu, ktoré je na ľadovej ploche ( toto pravidlo 



si vyhradzuje usporiadateľ z dôvodu hroziaceho časového sklzu turnaja ). V prípade 
pochybnosti o veku hráča môže byť tento hráč následne skontrolovaný nasledovne: hráč 
SR - systémom SZĽH, zahraničný hráč - cestovný pas. 

 
Bodovanie: 
 

• Víťazný zápas vo vzájomných zápasoch – 2 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.  
• V zápasoch o umiestnenie pri nerozhodnom výsledku – 3 nájazdy, ďalej po jednom do 

rozhodnutia.  
• Poradie sa určuje podľa – počet bodov, vzájomné stretnutie, gólový rozdiel, väčší počet 

strelených gólov, menší počet trestných minút, los.  
 
Ceny: 
 

• Družstvá obdržia poháre a diplomy za umiestnenie (1. – 6. miesto) a medaily (1. – 3. 
miesto). Po každom zápase najlepší hráči jednotlivých družstiev v zápase dostanú 
ocenenie. Na konci turnaja bude vyhodnotenie najlepší hráč turnaja, brankár, obranca, 
útočník. 

 
Strava:  
 

• Pre každé mužstvo bude zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie v šatniach. Pre 
trénerov (hlavný, asitent a vedúci družstva) bude zabezpečený vstup na pohostenie do 
VIP zóny. 

 
Ubytovanie a stravovanie: 
 

• Družstvo bude mať počas turnaja zabezpečenú stravu – 2x obed, 1x večera  
 

• Každému družstvu, ktoré do 10.12.2019 prejaví záujem o ubytovanie, toto ubytovanie 
zabezpečí organizátor turnaja a v prípade požiadavky aj stravu a ubytovanie pre ostatných 
zúčastnených na turnaji. 

 
Podmienky a spôsob prihlásenia:  
 

• Prihlásiť sa je možné do 30.11.2019  na e-mailovej adrese jozef.kubani78@gmail.com  
alebo priamo na webovej stránke www.superturnaje.cz. Po prihlásení budú družstvu 
zaslané informácie k zaplateniu štartovného a číslo účtu. Do 19.12.2019 budú zaslané 
informácie s rozpisom turnaja a potvrdenie účasti na turnaji.   

 
Kontakty: 
 

• Jozef Kubani  +421907 942 841 jozef.kubani78@gmail.com 
 Erik Dzoba    +421902 367 877 

           Marek Macko +421907 695 767 
 
Upozornenie:  
 

• Žiadame o držiavanie poriadku v priestoroch zimného štadióna a v jeho areáli. Je 
zakázané hrať hry s hokejkou v jeho priestoroch. Vedúci družstiev 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 
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osoby si uvedomujú riziká spojené s hraním hokeja a na turnaji štartujú na vlastnú 
zodpovednosť.    

 


