
 
 
 
 

                      Turnaj o Pohár Žigmunda Pálffyho  
 
 

                                                                    
 

Propozície turnaja:  
 
1. Všeobecné ustanovenia  
 
1.1 Základné údaje:  
 
       Usporiadateľ turnaja: Rodičia 7.ŠHT v spolupráci s MHKM Skalica, n.o. pod záštitou  
                                               čestného prezidenta klubu p. Žigmunda Pálffyho  
 

       Dátum turnaja:       28.12.2019 – 29.12.2019  
 
      Účastníci turnaja: MHKM Skalica + 5 pozvaných mužstiev  
 
      Info: Dušan Šmida, dusansmida@tiscali.cz , mobil: +421 904 572 282  
                
  
1.2 Prihlášky do turnaja  
       
       - Hokejové mužstvá majú možnosť prihlásiť sa na turnaj najneskôr do 15.11.2019  
          písomne na email: dusansmida@tiscali.cz 
       - Organizátor turnaja potvrdí účasť najneskôr do 20.11.2019  
 
1.3 Štartovné   
 
       Všetky pozvané hokejové mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi štartovné vo  
       výške 320 €, ktoré bude uhradené na mieste.  
 
 1.4 Zabezpečenie turnaja  
 
       Všetky zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady. Usporiadateľ nehradí  
       účastníkom žiadne náklady spojené s ich štartom na spomínanom turnaji.  
 
 2. Organizačné ustanovenia  
 
 2.1 Turnaj je určený pre vekovú kategóriu 7. ŠHT, narodených po 1.9.2006 a  
        mladší. Na výnimku môžu štartovať dvaja starší hráči, ale ročník 2006, narodený 1.1.2006 . 
       Dievčatá od 1.9.2005. 
 
 



 
2.2 Každý účastník je povinný usporiadateľovi odovzdať do 30.11.2019 súpisku  
       hráčov, ktorá musí obsahovať hráčske číslo, meno a priezvisko a hráčsku  
       pozíciu (B, O, Ú), dátum narodenia na vyššie uvedenú emailovú adresu.  
 
2.3 Každé mužstvo musí byť zostavené iba z vlastných hráčov, družstvá  
      vytvorené z dvoch a viacerých klubov (selecty) sa na turnaji zúčastniť nesmú.  
 
2.4 Prípadnú konfrontáciu musí žiadateľ nahlásiť vždy do 5 minút po skončení  
      stretnutia. Môže sa vykonávať len za účasti usporiadateľa a aspoň jedného  
      rozhodcu.  
 
 3. Hrací systém turnaja  
 
      Turnaj sa odohrá systémom každý s každým. Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH.  
      Zúčastnené tímy sú povinné mať so sebou dve súpravy hracích dresov (svetlé  
      a tmavé dresy).  
 
 3.1 Hrací čas  
 
        Hrací čas je 2 X 20 minút čistého času. Po každom zápase pripadá jedna úprava  
        ľadovej plochy. Medzi tretinami sú prestávky v trvaní 2 až 5 minút. (na 1 zápas max.  
       1,5 hod aj s úpravou ľadu)  
 
 3.2 Tresty  
 
       Podľa pravidiel SZĽH. Hráč potrestaný do konca zápasu nemôže nastúpiť  
       v nasledujúcom zápase svojho tímu na turnaji. Malý trest (pôvodne 2 min.) bude  
       v trvaní 1 minúty, ostatné tresty sú nezmenené.  
 
3.3 Konečné poradie  
 
       O konečnom poradí rozhoduje:  

 počet získaných bodov: výhra zápasu 2 body,  ak by celkový výsledok bol remíza tak každý tím má po 1 bode.   

 vzájomný zápas  

 rozdiel gólov  

 počet strelených gólov  

 počet inkasovaných gólov  

 los  
 
3.4 Ceny  
 
      Celkové vyhodnotenie turnaja:  
                     1. – 3. miesto Pohár – medaily, diplom  
                     4. – 6. miesto Diplom - medaily  
 
      Vyhodnotenie: brankár turnaja, obranca turnaja, útočník turnaja,  
                                 najproduktívnejší hráč turnaja a vyhodnotenie skills competition ( súťaže  zručností)  
 
       Hodnotenia jednotlivých zápasov:  
  
       Po každom zápase bude vyhlásený najlepší hráč z každého mužstva.  
  
 
 
3.5. Protesty  
 



       Protest možno podať usporiadateľovi do 5 minút od ukončenia zápasu. Poplatok 30 €  
       za každý protest. Protest podáva manažér tímu, ktorý musí zabezpečiť prítomnosť  
       manažéra druhého tímu.  
 
3.6. Ostatné ustanovenia  
 
       Všetky družstvá sú povinné dodržiavať stanovený časový rozpis turnaja, ktorý  
       dostanú pri svojej akreditácii.  
 
 4. Strava a ubytovanie  
 
      Finančné záležitosti: Organizátor turnaja zabezpečí pre účastníkov turnaja  
      ubytovanie a celodenné stravovanie. Účastníci turnaja si hradia náklady na dopravu,  
      stravovanie a ubytovanie sami.  
 
4.1. Ubytovanie pre účastníkov:  
 

 zabezpečené v ubytovacích zariadeniach v meste Skalica a blízkom  
                    okolí do 10 km od Zimného štadióna,  
                    v cene 25 EUR/ za 1 osobu na 1 noc s raňajkami  
 
4.2. Stravovanie účastníkov turnaja:  
 

 organizátor zabezpečí stravovanie v reštaurácii U Felbrú priamo na  
                     zimnom štadióne v cene:  

 obed 4,50 EUR/ 1 osoba  

 večera 4,50 EUR/ 1 osoba 
Poz.  Strava sa podáva ako jednotné menu , ktoré platí pre hráčov tak i pre nahlásených rodičov.  
          ( polievka, hlavné jedlo, 2dcl nápoj ). 
 
 4.3. Ubytovanie a stravovanie pre rodičov hostí:  
  

 organizátor ponúka možnosť zabezpečenia ubytovania a stravy pre  
                rodičov v cene a na mieste ako je uvedené v bode 4.1 a 4.2 na základe  
                riadne nahlásenej záväznej objednávky a platby vopred  
 
4.4. Bufet  
 
        Počas konania turnaja je v priestoroch zimného štadióna v prevádzke bufet  
        s posedením – teplou a studenou stravou.  
 
4.5. VIP  
 
       Pre trénerov a realizačný tím (vedúcich) pozvaných mužstiev je zabezpečené  
       občerstvenie vo vyhradených priestoroch VIP  
  
 
ROZLOSOVANIE TURNAJA  
 
      Údaje doplníme podľa prihlásených mužstiev.  
 
  
 
  
 
  
 



                         SKILLS COMPETITION  
                              SÚŤAŽE ZRUČNOSTÍ  
  
 

1. PRESNOSŤ STREĽBY – 2 hráči z jedného tímu  
 
         Strieľať sa bude na plachtu s piatimi otvormi. Hráč môže každý otvor trafiť iba raz,  
         k dispozícii bude mať hráč 8 pukov. Bude sa súťažiť vyraďovacou metódou, vyhráva ten kto  
         trafí najviac otvorov.  
  
2. NAJRÝCHLEJŠÍ HRÁČ – 1 hráči z každého tímu  
 
        Prvé kolo pôjdu dvojice hráčov proti sebe jeden okruh, musia prejsť spoza brány, kto  
        z dvojice vyhrá postupuje. Vo finále budú traja hráči odštartovaní od bránkovej čiary, cieľ  
        bude vzdialenejšia modrá čiara, víťaz vyhráva!  
  
3. NAJRÝCHLEJŠÍ BRANKÁR – 1 brankári z každého tímu  
  
        Prvé kolo budú súťažiť dvojice brankárov proti sebe, štartovať sa bude od bránkovej čiary zo  
        sedu, dráha bude rovina, na ktorej budú dve brány, ktoré musia brankári dookola celé  
        obkorčuľovať, každú v opačnom smere. Do finále postupujú traja brankári , štart bude na  
        bránkovej čiare zo sedu, cieľ bude vzdialenejšia modrá čiara. Víťaz vyhráva!  
  
4. NAJKREATÍVNEJŠÍ NÁJAZD – 2 hráči z každého tímu  
 
      V tejto súťaži sa kreativite medze nekladú, hráči si môžu pripraviť podľa seba nájazd ich  
      snov.  
 
  
 
 


