TURNAJ MLADÝCH
PODPOĽANCOV
HC 07 DETVA
Propozície turnaja
Usporiadateľ :

HC 07 DETVA

Dátum konania :

27. - 29.08.2021

Miesto konania:

Zimný štadión Detva, M.R. ŠTEFÁNIKA 59, 962 12 Detva

Veková kategória:

Od 1.1.2010 a mladší / 3x výnimky 2009 po 1.9

Počet účastníkov:

6 - 8 tímov

Základné ustanovenia:
Počet hráčov:
Na turnaj môže družstvo nasadiť minimálne 13 hráčov + 1 brankár a maximálne 20 hráčov
+ 2 brankári

Systém turnaja:
Turnaj sa odohrá systémom každý s každým. Každý tím odohrá minimálne 5 zápasov.

Hrací čas:
2 x 20 minút čistého času ( úprava plochy po každom zápase )

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH na celé ihrisko. V prípade že zápas skončí remízou
budú nasledovať 3 nájazdy na každej strane ( po neúspešných troch nájazdoch sa
pokračuje po jednom hráčovi kým sa nerozhodne ).Pri víťazstve v riadnom hracom čase
získava družstvo 3 body, po výhre po nájazdoch 2 body, po prehre v nájazdoch 1bod, po
prehre v riadnom hracom čase 0 bodov.

Štartovné:
300,00 Eur (úhradu za štartovné vykonať na účet
č: SK15 0900 0000 0004 0319 6335

Poradie v Turnaji:
- Počet získaných bodov
- Vzájomný zápas
- Celkový gólový rozdiel
- Počet strelených gólov
- počet inkasovaných gólov

Ceny:
- Prvé 3 družstvá získajú poháre, medaile a diplomy pre každé družstvo.
- Každé družstvo bude mať vyhodnotených najlepších 3 hráčov z celého turnaja.
- Individuálne ocenenia pre najlepšieho útočníka, najlepšieho obrancu, najlepšieho
brankára.

Potvrdenie účasti:
Družstvo sa považuje za prihlásené po zaplatení štartovného.

Ubytovanie:
Ubytovanie a stravu zabezpečuje organizátor pre deti aj rodičov.
Hotel Detva
Tenis centrum Olymp
- Cena za ubytovanie je 35,- eur/ os. /deň
- v cene je zahrnuté ubytovanie + strava na 1deň.raňajky/obed/večera
- Stravovanie Pizzeria Margherita

Ďalšie informácie:
Každé družstvo predloží súpisku pred prvým zápasom s číslami dresov tmavej a svetlej farby,
menom a priezviskom hráča, postom a dátumom narodenia.
Každé družstvo musí mať dve sady dresov. Družstvo ktoré je vedené v rozpise zápasov ako
domáce družstvo nastupuje v tmavej farbe.

Kontakt:

Tomáš Chlebničan +421 908 945 318 tomaschlebo@gmail.com
Manažér mládeže
HC 07 Detva

