
HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT SR

N i t r a

2019



Organizátori:

Slovenská asociácia univerzitných športov slovenský zväz ľadového hokeja

Mesto Nitra HK NITRA

Termín: 4.11.2019 od 9:00

Miesto: Zimný štadión Nitra aréna

HOKEJOVÝ turnaj univerzít SR 2019 

Ministerstvo školstva

slovenskej republiky

Partneri:



HOKEJOVÝ turnaj univerzít sr

účastníci:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre1.

2. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

3. Žilinská Univerzita

4. Ekonomická Univerzita v Bratislave

5. Univerzita Komenského v Bratislave

6. Technická Univerzita v Košiciach



Manuál a pravidlá Turanaja:

Technická porota sa skladá z 8 osôb s rozhodujúcim hlasom
1 predseda / 2 hlasy
1 zástupca SAUŠ / 1 hlas
1 zástupca každého družstva - účastníka turnaja /  1 hlas)

Na zasadnutí  technickej porady  sa s hlasom poradným zúčastňujú aj prizvaní – lekár turnaja, inštruktor rozhodcov a vedúci zimného štadióna Nitra
Aréna /každý 1 hlas.
 

Kategória: 
Študenti a študentky VŠ a univerzít v Slovenskej republike aktuálne navštevujúci školy s platným VŠ indexom/ISIC kartou.

 

Nasadenie do turnaja:
Univerzita Komenského v Bratislave /UNIBA/ 
Ekonomická univerzita v Bratislave /EUBA/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre /UKF/ 
Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre /SPU/
Technická univerzita v Košiciach /TUKE/
Žilinská univerzita v Žiline /ŽU ŽA/



Manuál a pravidlá Turanaja:

Každé družstvo zašle e-mailom na SZĽH (svitok@szlh.sk) a SAUŠ (saus@saus.sk) najneskôr do 30.10.2019 súpisku družstva (hráči + realizačný tím)

Súpiska v časti hráči musí obsahovať - 
číslo dresu
meno a priezvisko hráča 
dátum narodenia 
post  (B, O, U) 
držanie hokejky (L/P)
výšku a váhu
názov univerzity

Súpiska v časti RT musí obsahovať - mená a priezviská
vedúceho družstva
trénera a asistenta družstva
kustóda/maséra

Súpiska musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom školy.

Každý hráč je povinný mať pri sebe ISIC, preukaz poistenca a občiansky preukaz.

A)

B)

C)

D)



HRACÍ Systém TURNAJA: 

- hrá sa podľa Pravidiel ĽH (družstvo á 20 hráčov + 2 brankári) turnajovým spôsobom, minimálny počet hráčov družstva
na stretnutie je 10 + 1 brankár,
- družstvá odohrajú stretnutia každý s každým,
- stretnutia sa hrajú na hrubý čas 3 x 15 min.; po prvej tretine stretnutia bude 15 min. prestávka s
úpravou ľadovej plochy; po druhej tretine nasleduje 5 min. prestávka.
- posledné dve minúty každého zápasu tretej tretiny sa hrajú na čistý čas
- v prípade remízy v riadnom hracom čase nasledujú samostatné nájazdy bez úpravy ľadovej plochy (3-3, príp. 1-1 až
do rozhodnutia),
- bodovanie = víťazstvo v riadnom hracom čase - 3 body; výhra v predĺžení alebo samost. nájazdoch
- 2 body; prehra v predĺžení, alebo samost. nájazdoch - 1 bod; prehra v riadnom
hracom čase - 0bodov,
- ak hráč obdrží 2 vyššie tresty (5 ́, 10 ́, 20 ́ alebo ich kombinácie) má zastavenú činnosť na nasledujúce stretnutie,
- ak hráč obdrží trest v hre (TH) má automaticky zastavenú činnosť minimálne na nasledujúce stretnutie a jeho
prípadnom ďalšom treste rozhodne Direktoriát turnaja,
- každý tím musí mať k dispozícii 2 sady dresov, o ich farebnosti a nasadení rozhodne Direktoriát,
- činovníci a účastníci obdržia turnajový „Countdown“

Technická porada č.1 sa bude konať v pondelok 4.11.2019 o 8:30 hod. na zimnom štadióne Nitra Aréna kde
zástupcovia družstiev predložia originály potvrdených súpisiek družstiev.



Rozlosovanie A ROZPIS turnaja:

SKUPINA A
UKF NITRA

SPU NITRA

ŽU ŽILINA

SKUPINA B
EUBA

UNIBA

TU KOŠICE



Po odohratí prvého zápasu sa uskutoční oficiálne otvorenie turnaja na ľadovej ploche o 10:45 so všetkými zúčastnenými
družstvami.

Záverečné vyhodnotenie turnaja po ukončení posledného stretnutia

Štatistika: - stretnutia budú štatisticky spracované on-line a k dispozícii na www.hockeyslovakia.sk
 
 
Tímové ceny: 

1. miesto - pohár Víťaza a medaile
2. miesto - pohár za 2. miesto a medaile 
3. miesto - pohár za 3. miesto a medaile
4.-6. miesto – účastnícke mediale
Cena Fair-play pre tím

Individuálne ceny:
- najlepší brankár turnaja,
- najlepší obranca turnaja,
- najlepší útočník turnaja,
- najproduktívnejší hráč

Najlepší hráči budú vyhodnotení na základe štatistík
 
Vstup zdarma

INFORMáCIE:



Rozhodcovia: s platnou licenciou delegovaní SZĽH
 
Médiá: Informácie budú zozbieravať v Presscentre počas celého trvania turnaja dobrovoľníci.
 
Lekárske zabezpečenie: organizátor zabezpečí po celý čas trvania turnaja účasť sanitky RZP s posádkou
 
Činovníci mimo ĽP: zabezpečí SZĽH v zmysle platných predpisov SZĽH 
 
Puky: zapožičia SZĽH
 
Občerstvenie: organizátor zabezpečí na každé stretnutie minerálnu vodu pre hráčov a činovníkov stretnutí a jedno
teplé jedlo
 
Výstroj: každý účastník musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane chrániča zraku, alebo tváre v zmysle platných
pravidiel SZĽH. Účastníkom sa doporučuje mať aj nákrčník.

ZABEZPEČENIE TURNAJA:

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať riaditeľa turnaja:   Mgr. Martin Uhnák, +421 908 842 839


