MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY
Roľnícka č. 109, 831 07 Bratislava 36

Vajnorský ľadový pohár 2017
MČ Bratislava – Vajnory si Vás dovoľuje pozvať na VI. ročník Vajnorského ľadového turnaja 2017

Organizátor
Termín
Miesto konania
Účastníci turnaja
Šatne
Zdravotná služba
Ceny
Prihlášky
Štartovné

: MČ Bratislava – Vajnory
: 27. – 28. januára 2018 (sobota, nedeľa)
oficiálne zahájenie sobota 27.01.2017 o 08.30
: ľadová plocha vo Vajnoroch, športový areál Alviano
: včas prihlásené AMATÉRSKE družstvá, zložené z hráčov
neregistrovaných v Slovenskom zväze ľadového hokeja od roku 2000 a
ktoré uhradili štartovný poplatok
: v športovom areály Alviano, sociálne zariadenie pri ľadovej ploche,
usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v šatni. Táto je len na
prezlečenie, osprchovanie. Vzácnejšie veci uskladnite u usporiadateľa.
: Červený kríž, územný spolok Bratislava III
: 1. – 3. miesto medaila, diplom. Víťazné družstvo pohár. Bude
vyhodnotený najlepší strelec a najlepší hráč tímu. Ceny najlepším družstvám
odovzdá starosta MČ Bratislava – Vajnory Ing. Ján Mrva.
:vyplniť predlohu a zaslať e-mailom do 25.1.2018 (štvrtok) na
nemcek@vajnory.sk. Bližšie informácie na tel. 0911/445 458
: 85 € za družstvo, treba uhradiť do 25.1.2018 na č. účtu 0176873163 /
0900
IBAN: SK7209000000000176873163, prípadne v pokladni
Miestneho úradu Vajnory, ináč nebude družstvo pripustené k zápasom. Do
správy pre prijímateľa uviesť názov družstva. Štartovné bude použité na
čiastočnú úhradu nákladov turnaja. Všetci hráči dostanú občerstvenie a
kapitán prevezme pri prezentácii aj upomienkové predmety pre hráčov.

Pravidlá :
-

za družstvo môže nastúpiť maximálne 8 hráčov. Na ľade hrajú maximálne 4 hráči, bez
brankára. Striedať sa môže počas hry aj bez prerušenia hry. Družstvá hrajú v dresoch
jednotnej farby.
- hrá sa na malé bránky, bez brankára. Brániaci hráč si nesmie kľaknúť, ani ľahnúť na zem
- puk nesmie byť vystrelený úmyselne nad ľad vyššie ako 10 cm (výška korčúľ). Medzi
hráčmi nesmie prísť úmyselne ku kontaktu telom. Úmyselná hrubá hra bude
sankcionovaná vyššími trestami
- hrací čas zápasu je 2x10 min. a 5 min. prestávka (podľa počtu prihlásených družstiev sa
môže upraviť)
- povinná výstroj hráčov musí spĺňať bezpečnostné pravidlá. Korčule, hokejka, prilba,
rukavice, chrániče nôh, stehien, lakťov, suspenzor... Každý hráč sa preukáže zdravotnou
kartou poistenca.
- porušenie pravidiel sa trestá vylúčením na 1 min. 5 min. do konca zápasu, turnaja. Hráč,
vylúčený do konca zápasu nesmie nastúpiť hrať nasledujúci zápas družstva
- hráči nastupujú na zápas, poznajúc svoj zdravotný stav a na vlastnú zodpovednosť
- ďalšie pravidlá budú upresnené na mieste pred turnajom.
Poznámka :
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis turnaja. Všetci súťažiaci súhlasia so
spracovaním osobných údajov (len pre potreby turnaja). Fotodokumentácia z ľadového
turnaja bude použitá na stránkach MČ Bratislava – Vajnory na propagáciu športu vo
Vajnoroch.

