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               Propozície finálovej časti    
 

Finálová časť:  Košice, Crow Aréna, Kavečianská cesta 1, 

 

Termín:   12.4.2015 

Do finálovej časti postúpil víťaz z každej regionálnej skupiny. 

 

Kategória:       Hráči a hráčky narodení po 31.8. 2004 do 1.9.2005 (ročník 2004, 2005) 

žiaci a žiačky 4.tried a mladší. V prípade, že hráč je narodený pred 

31.8.2004 a navštevuje 4. triedu ZŠ družstvo prinesie potvrdenie 

podpísané riaditeľom školy, že menovaný žiak navštevuje 4. triedu 

(nesmie byť prepadávajúci)!  

    Hráči a hráčky štartujú na predložené registračné preukazy s priloženou 

aktuálnou súpiskou družstva, ktoré sa zúčastní turnaja 

s menom, priezviskom hráčov a číslom RP podpísanú trénerom 

a vedúcim družstva (viď vzor príloha). Súpisku po kontrole odovzdajú 

zapisovateľovi v boxe časomeračov. Vekovo štartujúci mladší hráč musí  

okrem registračného preukazu predložiť tlačivo o súhlase štartu hráča vo 

vyššej vekovej kategórii (ostaršenie). Upozorňujeme, že je povolený štart 

len o jeden ročník vyššie t. j. žiak 3. triedy do 4. triedy.   

Kontrola registračných preukazov a súpisky družstva bude vykonaná 

na direktoriáte turnaja. Direktoriát turnaja sa uskutoční pred 

zahájeným turnaja o 07.00 h. resp. 08.00 h. Direktoriátu sa zúčastnia: 

zástupca organizátora turnaja, zástupca SZĽH a  zástupcovia 

zúčastnených klubov (tréner alebo vedúci družstva). Zástupcovia 

zúčastnených klubov (tréner alebo vedúci družstva), ktorí prídu na 

finálovú časť podľa vylosovania neskoršie sa zúčastnia kontroly RP 30 

min. pred zahájeným vlastného stretnutia. Žiadame o dôslednú 

kontrolu požadovaných podkladov k štartu hráčov. V prípade 

nezrovnalostí nebudú hráči pripustení do turnaja! 
 

Direktoriát turnaja: Zasadnutie direktoriátu turnaja dňa 12.4.2015 o 07.00 h.  (Miestnosť 

organizátora podujatia, Crow Aréna, zimný štadión Košice). 
 

Námietky:   Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné predložiť 

písomnou formou do rúk organizátora turnaja, alebo zástupcu 

regionálneho zväzu alebo zástupcu SZĽH najneskôr do 30 min. po 

skončení príslušného stretnutia, vrátane hotovostného vkladu 10.-€. 

    Námietku môže predložiť tréner alebo vedúci družstva, ktorý je členom 

direktoriátu. Námietka, ktorá nebude obsahovať dostatočné náležitosti 

nebude prerokovaná. Námietku je možné v jednej veci podať iba raz. 

    

Začiatok turnaja:   08.00 h. - predpokladané ukončenie o 16.00 h. 

Hrací čas: 2 x 15 min. (čistý čas) v zmysle pravidiel pre minihokej. Čas striedania sa 

uskutočňuje v obidvoch minidružstvách súčasne a povinné po 60 

sekundách na znamenie časomerača. 

  

Zloženie družstiev:       U P O Z O R N E N I E:  

Turnaj Orange Minihokej Tour 2015 sa bude hrať systémom troch 

herných  formácií. Každá herná formácia bude zložená z troch hráčov.  



Družstvá sú rozdelené na dve MINIDRUŽSTVÁ (minidružstvo A + B) 

Jedno minidružstvo má k hre pripraveného 1 brankára 9 hráčov. Celkový 

počet za minidružstvo A+B je 18 hráčov + 2 brankári.  

Každé družstvo môže mať pripravených dvoch náhradníkov (jedného pre 

minidružstvo A, jedného pre minidružstvo B). Náhradníci budú mimo 

ľadovej plochy (striedačka) a musia sa vystriedať v každom 

nasledujúcom stretnutí turnaja!  
Každá herná formácia musí byť označená páskami rovnakej farby 

v zmysle pravidiel pre minihokej.  Celkový počet osôb na jedno družstvo 

je 18 hráčov + 2 brankári + 2 náhradníci a 3 osoby  realizačný tím 

(celkovo 25 osôb).  

Vyššie počty hráčov alebo realizačného tímu nebude SZĽH 

akceptovať! 

  

Podmienky turnaja: Všetky stretnutia sa hrajú v zmysle Smernice pravidiel o minihokeji 

s výnimkou zloženia družstiev!  

Upozorňujeme zástupcov družstiev, že minimálny počet hráčov pre 

odohranie turnajového stretnutia (minidružstvo A+B) je 18 hráčov + 2 

brankári.  

V prípade nedostatočného počtu hráčov v niektorom družstve (tzn. 

menej ako 18 + 2) sa takéto stretnutie odohrá ako priateľské, tzn. bez 

započítania bodov a skóre do konečného hodnotenia turnaja. Družstvá 

budú vyžrebované do dvoch skupín. Každé družstvo odohrá v skupine 2 

stretnutia. Podľa umiestnenia v skupine odohrajú družstvá stretnutia o 

konečné umiestnenie. Po každom druhom stretnutí nasleduje úprava 

ľadovej plochy. Pred každým stretnutí sú 3. min. rozkorčuľovania  bez 

pukov.  

Družstvá musia používať jednotné dresy a štucne! 
 

Bodovanie:   Každé stretnutie musí mať víťaza. 

2 body za víťazstvo (po súčte oboch výsledkov A+B) 

0 bodov za prehru (po súčte oboch výsledkov A+B)  

V prípade nerozhodného výsledku (pri súčte oboch výsledkov A+B) 

rozhodujú 3 samostatné nájazdy iba na jednej tretine ihriska.  Výber 

hráčov a brankára môže byť z oboch minidružstiev.  

Víťazné družstvo po samostatných nájazdoch získava 2 body za výhru, 

porazené družstvo po samostatných nájazdoch získava  1 bod! 

Pri rovnosti bodov v skupine sa rozhoduje v zmysle čl. 69 SP SZĽH. 
 

Ubytovanie:  11.4.2015 Košice  (City Hotel, Vodárenská č. 6, Košice) pre družstvo 

HK Ružinov 99 Bratislava a.s. 

 11.4.2015 Košice  (Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice) pre 

družstvá HK Dukla Trenčín, MŠK Púchov, MHA Martin, 

 Ubytovanie pre družstvá z regiónu západ a stred pre 25 + 75 osôb budú 

rezervované. Náklady za ubytovanie hradí SZĽH. Vyššie počty hráčov 

alebo realizačného tímu nebude SZĽH akceptovať! 
 

Stravovanie: 11.4.2015 od 18.30 – 20.00 h. (večera) 12.4.2015 od 06.00 h. (raňajky) 

City Hotel Košice, Hotel Centrum Košice pre družstvá z regiónu západ a 

stred v počte 25 + 75  osôb. Náklady za stravovanie hradí SZĽH. Vyššie 

počty hráčov alebo realizačného tímu nebude SZĽH akceptovať! 
 

Stravovanie:   12.5.2015 (desiata, pitný režim, Crow Aréna, Košice) obed - reštaurácia 

(určená organizátorom podujatia – pre všetky zúčastnené družstvá). 



Náklady na stravovanie hradí SZĽH pre 22 hráčov 3 členov 

realizačného tímu. 
 

Obed:  Družstva obdržia časový harmonogram pre obed na základe 

rozlosovania jednotlivých družstiev. Náklady na obed hradí SZĽH pre 22 

hráčov 3 členov realizačného tímu. Obed zabezpečí organizátor 

podujatia. 
 

Doprava: Náklady na dopravu vo finálovej časti hradí SZĽH. Dopravu a časový 

harmonogram zabezpečuje SZĽH: 
 

Autobus  č. 1.:  

Družstvá: HK Dukla Trenčín,  
Odchod dňa 11.4.2015 odchod (ZŠ, Trenčín – časový harmonogram 

dopravy upresní organizátor podujatia. Príchod Košice Crow Aréna, 

Hotel Centrum Košice. 
 

Autobus č. 2.:  

Družstvá: MŠK Púchov, MHA Martin,  

Odchod dňa 11.4.2015 (ZŠ, Púchov), odchod (ZŠ, Martin – časový 

harmonogram dopravy upresní organizátor podujatia. Príchod Košice 

Crow Aréna, Hotel Centrum Košice. 

Družstvo HK Ružinov 99 Bratislava a.s. na základe zaslanej žiadosti  si 

dopravu rieši individuálne bez nároku na úhradu nákladov zo SZĽH. 

Družstvo P.H.K. Prešov – doprava individuálna na náklady SZĽH. 

 

Kontaktné osoby:  Športovo – technické náležitosti       p. Belko –  0918224769  

       Organizačno-technické náležitosti   p. Urban – 0918234861 

    Ekonomické náležitosti          p. Tvrdoň - 0918234863 
 

Rozlosovanie: 
 

  Finalová časť Košice - Crow Arena, 12. apríla 2015 (nedeľa) 

     

Viťaz sk.  Partizánske: Ružinov 99 BA  Víťaz skupiny Trenčín: Dukla Trenčín 

Víťaz skupina Púchov: MŠK Púchov  Víťaz sk. Ružombrok: MHA Martin 

Víťaz skupiny Bardejov: P.H.K. Prešov  Viťaz skupiny Michalovce: HC Košice 

   
 
Čas: Družstvá:        

08.00 hod. HK Dukla Trenčín – MHA Martin 

08.45 hod. HK Ružinov 99 BA – MŠK Púchov 

09.30 hod. Úprava ľadovej plochy 

09.45 hod. MHA Martin – HC Košice  

10.30 hod. MŠK Púchov – P.H.K. Prešov 

11.15 hod. Úprava ľadovej plochy 

11.30 hod. HC Košice – HK Dukla Trenčín 

12.15 hod. P.H.K. Prešov – HK Ružinov 99 BA 

13.00 hod. Úprava ľadovej plochy 

13.15 hod. Stretnutie o 5. - 6. miesto 

14.00 hod. Stretnutie o 3. - 4. miesto 

14.45 hod. Úprava ľadovej plochy 

15.00 hod. Stretnutie o 1. - 2. miesto 

15.45 hod. Ukončenie turnaja 
 

 



U P O Z O R N E N I E ! 
Počas turnaja je predaj alkoholických nápojov na štadióne zakázaný !!! 

Do priestorov šatní nebude povolený vstup rodičov !!! 


