
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ ŽOCHÁR 2019

Usporiadateľ  :       HC Topoľčany

Dátum konania :         27. 

Miest o konania:     Zimný Štadión Topoľčany

Veková kategória : 
a mladších navštevujúci 6r. základných škôl. Nie 

Počet účastníkov:          6 tímov

Základné ustanovenia: Počet hráčov:

Na turnaj môže družstvo nasadiť minimálne 10
+ 2 brankári a maximálne 15

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ ŽOCHÁR 2019

 

Propozície turnaja 

 

Usporiadateľ  :       HC Topoľčany

 

um konania :         27. - 29.12.2019

 

Miest o konania:     Zimný Štadión Topoľčany

 

Veková kategória : 6r. klubových tímov, po 1.9.2007 
ch navštevujúci 6r. základných škôl. Nie 

selekty. 

 

Počet účastníkov:          6 tímov 

 

Základné ustanovenia: Počet hráčov:

že družstvo nasadiť minimálne 10
+ 2 brankári a maximálne 15 hráčov + 2 brankári                                  

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ ŽOCHÁR 2019 

Usporiadateľ  :       HC Topoľčany 

.2019 

Miest o konania:     Zimný Štadión Topoľčany 

o 1.9.2007 
ch navštevujúci 6r. základných škôl. Nie 

 

Základné ustanovenia: Počet hráčov: 

že družstvo nasadiť minimálne 10 hráčov 
hráčov + 2 brankári                                  



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

Hrací čas: 2 x 20 minút hrubého času ( úprava plochy 

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH v tejto 
vekovej kategórií. V prípade že zápas skončí remízou 

budú nasledovať 3 náj
neúspešných troch nájazdoch sa pokračuje po jednom 
hráčovi  kým sa nerozhodne ).Pri víťazstve v riadnom 

hracom čase získava družstvo 3body, po výhre po 
nájazdoch 2 body, po prehre v nájazdoch 1bod, po 

prehre v riadnom hracom čase

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

družstva bude možné maximálne do 6.12.2019.
tomto termíne zaniká 

štartovného v

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

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

 

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH v tejto 
vekovej kategórií. 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 3body, po výhre po 
nájazdoch 2 body, po prehre v nájazdoch 1bod, po 

prehre v riadnom hracom čase 0 bodov.

 

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

družstva bude možné maximálne do 6.12.2019.
tomto termíne zaniká družstvu nárok na 50% ceny 

štartovného v prípade ak za seba NEZABEZPEČÍ 
NÁHRADU. 

 

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

Hrací čas: 2 x 20 minút hrubého času ( úprava plochy 

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel SZĽH v tejto 
vekovej kategórií. V prípade že zápas skončí remízou 

azdy na každej strane ( po 
neúspešných troch nájazdoch sa pokračuje po jednom 
hráčovi  kým sa nerozhodne ).Pri víťazstve v riadnom 

hracom čase získava družstvo 3body, po výhre po 
nájazdoch 2 body, po prehre v nájazdoch 1bod, po 

0 bodov. 

Potvrdenie účasti: Družstvo sa považuje za prihlásené 
Prípadné odhlásenie 

družstva bude možné maximálne do 6.12.2019. Po 
družstvu nárok na 50% ceny 

ba NEZABEZPEČÍ 



Štartovné:  300,00  Eur (úhradu za štartovné vykonať 
na účet  č:

Poradie v Turnaji: 
zápas - Celkový gólový rozdiel 

- počet inkasovaných gólov

  

Ceny:  - Prvé 3
a diplomy. Pre každé družstvo

upomienkový pohár za účasť. 
mať vyhodnotených najlepších 3 hráčov z celého 
turnaja. - Individuálne ocenenia pre najlepšieho 

útočníka, najlepšieho obrancu, n

  

Ubytovanie:   Ubytovanie a stravu pre deti
zabezpečuje organizátor

ubytovanie je 16
ubytovanie. Strava na 1deň.raňajky

4,50,-€/večera 4,

Štartovné:  300,00  Eur (úhradu za štartovné vykonať 
na účet  č: SK255600000000866510002

 

 

Poradie v Turnaji: - Počet získaných bodov -
Celkový gólový rozdiel - Počet strelených gólov 

počet inkasovaných gólov 

Prvé 3 družstvá získajú poháre, medaile 
re každé družstvo bude pripravený 

upomienkový pohár za účasť. Každé družstvo bude
mať vyhodnotených najlepších 3 hráčov z celého 

Individuálne ocenenia pre najlepšieho 
útočníka, najlepšieho obrancu, najlepšieho brankára.

Ubytovanie:   Ubytovanie a stravu pre deti
zabezpečuje organizátor. Internát  - Cena za 

ubytovanie je 16,-€/ os. /deň - v cene je zahrnuté 
trava na 1deň.raňajky 3,50,
4,-€ Začína sa piatok večerou a

v nedeľu obedom. 

 

Štartovné:  300,00  Eur (úhradu za štartovné vykonať 
SK255600000000866510002 

- Vzájomný 
Počet strelených gólov 

družstvá získajú poháre, medaile 
bude pripravený 

Každé družstvo bude
mať vyhodnotených najlepších 3 hráčov z celého 

Individuálne ocenenia pre najlepšieho 
ajlepšieho brankára. 

Ubytovanie:   Ubytovanie a stravu pre deti 
Cena za 

v cene je zahrnuté 
3,50,-€/obed 

čína sa piatok večerou a končí 



Stravovanie

 

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

Vedúci družstva: Martin Kubík

Tel.:+421907119801

Email: hk.topolcany.to@gmail.com

Zástupca vedúceho družstva: Erik Podhoranyi

Tel.: +421908402321

Email: 

Tréner: Peter Lichanec

Tel.: +421903947949

Stravovanie: reštaurácia Hokejka 66

Ďalšie informácie :  Každé družstvo predloží súpisku
pred prvým zápasom s číslami dresov, menom 

a priezviskom hráča, postom a dátumom narodenia. 
musí mať dve sady dresov tmavej a svetlej 

ktoré je vedené v rozpise zápasov ako 
omáce družstvo nastupuje v svetlej farbe. 

 

Kontakt: 

Vedúci družstva: Martin Kubík 

Tel.:+421907119801 

hk.topolcany.to@gmail.com

Zástupca vedúceho družstva: Erik Podhoranyi

Tel.: +421908402321 

Email: e.podhoranyi@gmail.com

Tréner: Peter Lichanec 

Tel.: +421903947949 

 

Hokejka 66 

Ďalšie informácie :  Každé družstvo predloží súpisku 
s číslami dresov, menom 

a priezviskom hráča, postom a dátumom narodenia. 
tmavej a svetlej 

ktoré je vedené v rozpise zápasov ako 
 

 

hk.topolcany.to@gmail.com 

Zástupca vedúceho družstva: Erik Podhoranyi 

e.podhoranyi@gmail.com  


