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V  Žiline  dňa 18. decembra 2019 

 
 

Pozvánka na hokejový turnaj v Žilina  

4. apríla 2020 až 5.apríla 2020 

 

A) Všeobecné ustanovenia  
 
 
Organizátor: MsHKM Žilina  - Miroslav PECKO 
 
Termín konania: 4. apríla až 5. apríla 2020 
 
Miesto konania: Zimný štadión Žilina 
 
Veková kategória: Ročníky 2009, 2010 a 5.ročník základných škôl. 
 
Registrácia: Termín podania prihlášky do 14. januára 2020 na emailovú              
                       adresu: peckom65@gmail.com . 
 
Štartovné:  350,00 € - uhradí  každý účastník turnaja organizátorovi turnaja  
                    do  29. februára 2020 na číslo účtu:SK52 8330 0000 0029 0156 
8305 
                    Do správy pre  prijímateľa uveďte názov klubu. 
 
Stravovanie: V prípade záujmu je možné zabezpečiť obedy pre deti a trénerov.  
                        Počet je nutné nahlásiť do 29. marca 2020. Cena za obed bude  
                        upresnený  na základe počtu stravovaných. 
 
Počet účastníkov :  6 
 
Hrací čas : 2 x 20 minút ( čistý čas ). 
 
Hrací systém: Každý s každým na celú ľadovú plochu. 
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B) Technické ustanovenia 
 
1.)  Pravidlá turnaja 

 
1.1. Súpiska družstva a registrácia turnaja: 

 
1.2. Každé prihlásené družstvo pošle do 29. marca 2020  organizátorovi 

kompletne vyplnenú oficiálnu súpisku družstva. Oficiálna súpiska pre 
turnaj je priložená k pravidlám a musí byť riadne vyplnená vrátanie 
vedúceho a zaslaná organizátorovi turnaja. 

 
1.3. Na súpiske môžu byť uvedení maximálne dvaja (2) brankári, minimálne 

dvanásť (12)  a maximálne  dvadsaťdva (22) hráčov. 
 
2.)  Šatne a prestávky 
 

2.1. Družstvá v šatniach udržiavajú počas turnaja poriadok a za prípadné 
vzniknuté škody spôsobené počas turnaja zodpovedá vedúci družstva, 
ktorý prípadnú škodu uhradí správcovi zimného štadióna. 

 
2.2. Iba háči, tréneri a vedúci uvedený na oficiálnej súpiske, vedenie turnaja 

majú právo zdržiavať sa v šatni alebo v priestoroch okolo šatní.  
 

3.)  Kategórie a hrací systém turnaja 
 

3.1. Hráči narodení v rokoch 2009,2010 a respektíve 5. ročník základnej 
školy.  

 
3.2. Hrací systém je jednokolový. 

 
4.)   Ustanovenia 

 
4.1. Úprava ľadovej plochy prebieha po skončení zápasu. 

 
4.2. Pred začatím zápasu je dvojminútové rozkorčuľovanie bez pukov. 

 
4.3. Hráči si môžu vymeniť suveníry pred začiatkom stretnutia a podať si 

ruky. 
 

4.4. Všetky stretnutia sú v trvaní každý 2 x 20 minúť čistého času. 
 

4.5. Medzi tretinami je päťminútová prestávka. Mužstvá si vymenia strany     
brankári. 
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4.6. Jednotlivé bodovanie zápasov: 
 2 body za víťazstvo 
 1 bod za remízu 
 0 bodov za prehru 

 
4.7. Tresty sú: 1 min, 3 min, 7 min, DKZ 

 
4.8. Pri rovnosti bodov rozhoduje: 

 Výsledok vzájomného zápasu 
 Vyšší počet víťazstiev 
 Rozdiel gólov ( skóre ) 
 Vyšší počet strelených gólov 
 Družstvo s nižším počtom trestných minút 
 Družstvo s nižším počtom vyšších trestov a trestov do konca zápasu 
 Prvý strelený gól pri vzájomnom zápase 
 Losovanie mincou 

 
Ceny do turnaja: Zabezpečí usporiadateľ, každé družstvo obdrží pohár a  
                             medaily. Zároveň bude ocenený najlepší brankár, útočník a  
                             obranca turnaja. 
 
Rozhodcovia a zdravotná služba: Zabezpečí usporiadateľ. 
 
 
Kontaktná osoba: V prípade akýchkoľvek dotazov alebo pripomienok  
                               kontaktujte: 

 Miroslav PECKO  telf.:0949 838 563 
 Marta KOKOŠKOVÁ telf.:0918 573 348 

  
 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

             

 
 

 

 


