Turnaj o pohár Panterov

Propozície turnaja
Usporiadateľ:
Kontakt:

Hockey club Petržalka 2010 o.z., M. Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava
Miestny úrad m.č. Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
machala@centrum.sk , 0907 742 691

Dátum:

30. 5. 2015

1. kategória – mladší žiaci narodení 1.9.2002 a mladší
2. kategória – starší žiaci narodení 1.9.1998 a mladší

Miesto:

Športový areál – hokejbalové ihrisko na Medveďovej, Petržalka - Ovsište

Čas:

9.00 – 17.00

Počet družstiev:

max 6 družstiev v jednej kategórií

Počet zápasov:

3/1 kategória spolu 9/turnaj

Hrací systém:

Družstvá sú rozdelené na 2 skupiny „A“ a „B“ po 3 družstvá. V skupine sa hrá sa
systémom „ každý s každým“. Po ukončení zápasov v skupine nasledujú zápasy
o umiestnenie v poradí: zápas o 5.miesto, zápas o 3.miesto a finále o 1.miesto.
Za víťazstvo družstvo získava 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O poradí v
skupine rozhoduje:
1. vyšší počet získaných bodov,
2. vzájomný zápas,
3. vyšší počet strelených gólov,
4. samostatné nájazdy.

Pravidlá:

Hrá sa na hokejbalovom ihrisku. Hrajú 4 hráči v poli + 1 brankár. Maximálny počet
hráčov v jednom družstve je 10 + 2 brankári. Hrá sa s hokejkou a s tenisovou loptičkou.
Odporúčané sú hokejbalové/hokejové rukavice, chrániče na lakte, holenné chrániče
hokejová prilba. Brankár si zabezpečí vlastnú výstroj podľa možností. V prípade potreby
hokejový klub zapožičia 1 ks brankárske rukavice (lapačka/vyrážačka) a betóny
(chrániče nôh). Nie je dovolená hra telom, hrá sa bez nedovolených zákrokov v duchu
„fair play“. Za faul nasleduje vylúčenie hráča na 1 minútu.
2 x 10 minút hrubého času.

Hrací čas:

Podmienky účasti: Vyplnenú záväznú

prihlášku poslať do 26.5.2015.

machala@centrum.sk

na e-mailovú adresu:

a robert.schnurmacher@petrzalka.sk . Bez zaslania prihlášky

vopred nie je možné sa turnaja zúčastniť .
Rozhodcovia:

Zabezpečí usporiadateľ

Zdravotná služba:

Každé družstvo hrá na vlastné nebezpečie, ošetrovateľa zabezpečí usporiadateľ.

Ceny:

Ceny získajú družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste, všetky družstvá dostanú diplomy.
Vyhodnotia a odmenia sa aj najlepší hráči turnaja - najlepší hráč a brankár.

V Bratislave 30.5.2015

JUDr. Lukáš Machala, v.r.
HC Petržalka 2010

PaedDr. Robert Schnürmacher, v.r.
odd. školstva, kultúry a športu MÚ

Turnaj o pohár Panterov

Záväzná prihláška na hokejbalový turnaj o pohár Panterov

Prihlasujeme družstvo : ........................................ (názov)
Do kategórie: 1. do kategórie mladší žiaci
2. do kategórie starší žiaci
Meno a priezvisko kapitána:
Povinné kontaktné údaje:
e-mailová adresa:
číslo tel.:

