MHKM Skalica, n.o.
Vianočný 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:

27.12.2015 – 28.12.2015

Účastníci turnaja: MHKM Skalica + 5 pozvaných mužstiev
Informácie: Kubányi Miroslav, kontaktné udaje: tel.+421 908 710 026,
email: miro.kubanyi@gmail.com , web: www.mhkmskalica.sk
1.2 Prihlášky do turnaja
-

Hokejové mužstvá majú možnosť prihlásiť sa na turnaj najneskôr do 31.10.2015
písomne na email: miro.kubanyi@gmail.com
Organizátor turnaja potvrdí účasť najneskôr do 8.11.2015

1.3 Štartovné
Všetky pozvané hokejové mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi štartovné vo
výške 200 €, najneskôr do 15.11.2015 v prospech účtu:
2722625001 / 5600 alebo v tvare IBAN: SK05 5600 0000 0027 2262 5001, BIC kód
banky: KOMASK2X
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, hráči narodení 01.09.2002 –
31.08.2003 a mladší.

2.2

Každý účastník je povinný usporiadateľovi odovzdať súpisku hráčov, ktorá
musí obsahovať hráčske číslo, meno a priezvisko a hráčsku pozíciu (B, O, Ú),
dátum narodenia do 30.11.2015 na vyššie uvedenú emailovú adresu.

2.3

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 3 X 15 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 2 body, remíza 1 bod)
 vzájomný zápas
 rozdiel gólov
 počet strelených gólov
 počet inkasovaných gólov
 los
3.4 Ceny
Celkové vyhodnotenie turnaja:
1. – 3. miesto
4. – 6. miesto

Pohár – medaily, diplom
Pohár - diplom

Vyhodnotenie: brankár turnaja,
najproduktívnejší hráč turnaja.

obranca

turnaja,

útočník

Hodnotenia jednotlivých zápasov:
Po každom zápase bude vyhlásený najlepší hráč z každého mužstva.

turnaja,

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 6 km od Zimného štadióna,
v cene 10 - 15 EUR/ za 1 osobu na 1 noc

4.2. Stravovanie účastníkov turnaja:


organizátor zabezpečí stravovanie na jednom spoločnom mieste
v blízkosti zimného štadiónu v cene:
 raňajky
4,00 EUR/ 1 osoba
 obed
4,50 EUR/ 1 osoba
 večera
4,00 EUR/ 1 osoba

4.3. Ubytovanie a stravovanie pre rodičov hostí:


na vyžiadanie organizátor zašle zoznam poskytovateľov ubytovania



organizátor ponúka možnosť zabezpečenia stravy pre rodičov v cene
a na mieste ako je uvedené v bode 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.

