
 
 

 

XI. ročník Vajnorského ľadového pohára 2020 
 
Organizátor  MČ Bratislava – Vajnory 
 

Termín   1. februára 2020  (sobota)  
   oficiálne zahájenie sobota 1. 2. 2020 o 8:30 

 
Miesto konania Ľadová plocha vo Vajnoroch, športový areál Alviano.  
Účastníci turnaja Včas prihlásené družstvá, ktoré uhradili štartovný poplatok 80 

eur/mužstvo.  
 Počet účastníkov je limitovaný na 6 tímov 
 
Hrací systém Základné skupiny: 2 skupiny po 3 tímoch, systémom každý s každým. 
 Play-off: 2 x semifinále 
 Zápasy o umiestnenie: zápas o 5. miesto, zápas o 3. miesto, finálový 

zápas. Každý tím odohrá min. 3. zápasy. 
 Časový harmonogram bude zverejnený 2 dni pred turnajom, podľa 

počtu reálne prihlásených tímov. Prepokladaný začiatok prvého zápasu 
je plánovaný na 9:00.  

 
Šatne Športový areál Alviano. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci 

v šatni, ktorá slúži iba na prezlečenie a osprchovanie.  
 
Zdravotná služba Červený kríž, územný spolok Bratislava III. 
 
Ceny 1. – 3. miesto medaila + diplom. Víťazné družstvo dostane pohár. Bude 

vyhodnotený najlepší strelec a najlepší hráč tímu. Ceny najlepším 
družstvám odovzdá starosta MČ Bratislava – Vajnory Ing. Michal Vlček.  

 
Prihlášky Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom najneskôr do 27. 1. 2020 

(pondelok) na berdis@vajnory.sk. Bližšie informácie  
 na tel. 0911/445 458. 
 
Štartovné 80 € za družstvo je potrebné uhradiť do 24. 1. 2020 do 12:00. 

na č. účtu 0176873163 / 0900  IBAN: SK7209000000000176873163, 
prípadne v pokladni Miestneho úradu Vajnory, inak nebude družstvo 
pripustené k zápasom. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť 
názov družstva. Štartovné bude použité na čiastočnú úhradu nákladov 
turnaja (ľadová plocha, ozvučenie, medaile, ocenenia, občerstvenie). 
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Pravidlá : 
1. 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.   

2. Hrá sa na malé bránky, bez brankára. Brániaci hráč si nesmie kľaknúť, ani ľahnúť na 
zem.  

 
3. Puk nesmie byť vystrelený úmyselne nad ľad vyššie ako 10 cm (výška korčúľ). Medzi 

hráčmi nesmie prísť ku kontaktu telom. Úmyselná hrubá hra bude sankcionovaná 
vyššími trestami 

4. Hrací čas zápasu je 2 x 12 min. + 5 min. prestávka (podľa počtu prihlásených družstiev 
sa môže upraviť) 

5. Povinná výstroj hráčov musí spĺňať bezpečnostné pravidlá (korčule, hokejka, prilba, 
rukavice, chrániče nôh, stehien, lakťov, suspenzor...). Každý hráč sa musí preukáže 
zdravotnou kartou poistenca.  

6. Porušenie pravidiel sa trestá vylúčením na 1 - 5 minút, do konca zápasu, prípadne 
turnaja.  Hráč, ktorý je vylúčený do konca zápasu, nesmie nastúpiť na nasledujúci zápas 
družstva. V prípadne hromadnej neprístojnosti (vulgárne správanie, bitka) bude 
vylúčené celé družstvo na nasledujúci zápas, alebo do konca turnaja. 

7. Hráči nastupujú na zápas poznajúc svoj zdravotný stav a na vlastnú zodpovednosť. 
8. Ďalšie pravidlá, zoznam tímov i hrací rozpis budú upresnené na mieste pred turnajom. 

 
 

Upozornenie  
Každý hráč štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pred účasťou na podujatí odporúčame hráčom 
absolvovať lekársku prehliadku a zabezpečiť si individuálne zdravotné pripoistenie. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, 
pobytom a s účasťou hráčov a ich sprievodu na podujatí. V prípade súťažiaceho mladšieho ako 
18 rokov musí podpísať súhlas aj zákonný zástupca mladistvého.  
 

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. 
 


