
 

      Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 
 

o r g a n i z u j e 
 

 
 

„Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP v amatérskom hokeji“ 

 

Termín: 5. máj 2018 (sobota)   
 

Čas: 7.45 - 14.00 hod. 
Miesto: Aréna Sršňov 

 

Podmienkou účasti je vek nad 18 rokov 
 

Uzávierka prihlášok 3.05.2018 (štvrtok, 12:00) 

 

 
 

Rozlosovanie sa bude konať 03.05.2018 (štvrtok) o 16.00 hod.  

na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko KVP 

v priebehu zasadnutia Komisie kultúry školstva a športu,  

kde sa zároveň určí definitívny systém a hrací plán. 

Mestská časť si vyhradzuje právo pred začiatkom turnaja zmeniť pravidlá hry  

podľa potreby (menši alebo väčší počet účastníkov a pod.) 

 

Bližšie informácie vám budú poskytnuté na telefónnom čísle: 

MiÚ MČ KOŠICE – SÍDLISKO KVP – 055/ 789 06 32  Referát kultúry, vzdelávania a športu  

 alebo e-mailom na kultura@mckvp.sk 

 
 

 



 

Prihláška  
„Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

v amatérskom hokeji“ 
05.05.2018 (sobota) 

 

1. Názov družstva: 

 

2. Kapitán družstva: 

    telefón: 

    e – mail: 

 

3. Súpiska družstva: 

meno a priezvisko vek podpis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

Poznámka:  
Prihlášky je potrebné priniesť na Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 

Referát kultúry, vzdelávania a športu, 1. posch. / č. dverí 10 najneskôr do 3.5.2018 (štvrtok) 
do 12.00 hod.  

Uzávierka prihlášok sa ukončí aj pred týmto termínom prihlásením sa posledného 6. 
družstva. Prihlásiť sa možno aj e-mailom na kultura@mckvp.sk. Prihlásené družstvá sa budú 
kontaktovať prostredníctvom uvedených údajov v prihláške. Prihláška bez súpisky hráčov 
nie je platná.  



 

 

Propozície  

 „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
v amatérskom hokeji“ 

 

Systém súťaže 
 turnaja sa môžu zúčastniť hokejové družstvá zložené z neregistrovaných hráčov 

v počte 6 družstiev zložených max. z 12 hráčov (vrátane jedného brankára 
s výstrojom) 

 AK BUDE ZA DRUŽSTVO HRAŤ REGISTROVANÝ HRÁČ, DRUŽSTVO BUDE 
Z TURNAJA VYLÚČENÉ, 

 organizátor si vyhradzuje právo na kontrolu totožnosti hráča podľa občianskeho 
preukazu, 

 vytvorené budú 2 základné skupiny A a B, družstvá sa v základnej časti stretnú 
v skupine každý s každým v jednom stretnutí, 

 víťazi skupín a družstvá umiestnené na druhom mieste odohrajú semifinále turnaja, 
 organizátor vyžaduje, aby boli hráči vybavení kompletným hokejovým výstrojom, 
 hráči sa zúčastňujú turnaja na vlastnú zodpovednosť, každý účastník je povinný 

preukázať sa na výzvu organizátora kartičkou poistenca, 
 na priebeh turnaja budú dohliadať rozhodcovia.  

 

Pravidlá súťaže 
 hrá sa 2 x 10 min (hrubého času bez prerušovania hry), strany sa menia bez prestávky, 

hrá sa na remízy,  
 v základnej časti v skupinách je výhra za 2 body, remíza za 1 bod, 
 každé družstvo musí na zápas nastúpiť včas v zložení 1 + 5, 
 ak klesne počet hráčov v poli pod 3,  rozhodca ukončí zápas a vyhlási víťaza 

kontumáciou, 
 meškanie viac ako 5 min. sa berie ako kontumačná prehra (5:0), 
 vylúčenia sú podľa pravidiel hokeja, čas stopuje rozhodca, rozhodca dáva zároveň 

pokyn, že sa trest skončil,   
 po ukončení základnej časti o umiestnení v tabuľke rozhoduje pri rovnosti bodov 

vzájomný zápas, rozdiel strelených a obdŕžaných gólov, vyšší počet strelených gólov,  
 družstvá umiestnené v skupinách na prvých dvoch miestach odohrajú semifinále, 

víťazi si zahrajú finále, porazení o tretie miesto, 
 vo finále a v zápase o 3. miesto sa v prípade remízy rozhoduje nájazdami (3 hráči 

z každého mužstva). 
 

Miestny úrad si vyhradzuje právo na zmenu hracieho systému aj termínu turnaja. 
O všetkých zmenách budú včas upovedomení kapitáni tímov, uvedení na súpiske. 

Ocenenia :  1. miesto „Pohár MČ Košice – Sídlisko KVP“ + diplom 
2. miesto  „Pohár MČ Košice – Sídlisko KVP“ + diplom 
3. miesto  „Pohár MČ Košice – Sídlisko KVP“ + diplom 

 
                                                                                       Ing. Alfonz Halenár v. r. 

         starosta MČ Košice – Sídlisko KVP 


