
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ROČNÍK TURNAJA V MINIHOKEJI 

„ O  POHÁR RIADITEĽA CVČ ELÁN “ 

 

Organizátori :   Centrum voľného času Elán Ružomberok  

Mestský hokejový klub Ružomberok 

s odporúčaním: MÚ Ružomberok – oddelenie školstva a športu 

                 OÚ Likavka – školský úrad  

Termín konania :   24. 2. 2016 - streda 

Miesto konania :  Zimný štadión Ružomberok 

Hodina konania : 8.00 hod. – 8.30 hod.  prezentácia 

    8.40 hod.   slávnostné otvorenie turnaja 

   8.50 hod.   začiatok prvých zápasov 

   14.00 hod.   predpokladaný záver turnaja  

Podmienky účasti :  Žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl – 9 hráčov a brankár 

Pravidlá turnaja :  Hrá sa minihokej ( 3+1) t.z. na hracej ploche 3 hráči + 1 brankár.  

Družstvo tvoria minimálne tri trojice (prvá trojica žiaci 4. ročníka, druhá 

 a tretia trojica žiaci 3. ročníka) + brankár (spolu 10). 

Družstvá budú rozdelené do dvoch skupín podľa počtu prihlásených škôl. 

                                Zápasy budú hrané v tretinách súčasne štyri družstvá.  

Dresy :                    Na turnaj budú zapožičané dresy od MHK Ružomberok. 

Hrací čas :   12 min. 

Striedanie hráčov :  po 1 min. striedanie 

Hokejová výstroj :  Hráč musí mať korčule, prilbu s mriežkou, rukavice(môžu byť aj lyžiarske), chrániče 

lakťov a holenné chrániče. Brankári budú mať zapožičanú kompletnú výstroj od 

MHK Ružomberok (okrem korčúľ).  MHK Ružomberok zabezpečí zapožičanie 

potrebnej výstroje (okrem korčúľ ) v rámci svojich možností. Prosíme Vás preto, 

aby deti mali čo najviac vecí svojich. 

Informácie :   Peter Matejka – manažér MHK Ružomberok ( 0903 444 153 ) 

Prihlášky :  Prihlášky posielajte  do 15. 2. 2016 na email: mhkruzomberok@centrum.sk 

 Originál prihlášku – súpisku prinesiete v deň konania turnaja a odovzdáte na prezentácii. 

 Na základe včas prihlásených družstiev bude vypracovaný rozpis a poradie  

zápasov na turnaji, ktoré vám pred turnajom pošleme na vašu emailovú adresu. 

Občerstvenie :  Teplý čaj zabezpečí organizátor podujatia. 

Cestovné :  Cestovné sa neprepláca je na náklady vysielajúcej školy. 

Poistenie :  Účastníci štartujú na vlastné – individuálne poistenie. 

Ocenenia :   Všetky zúčastnené družstvá získavajú diplom podľa umiestnenia v turnaji, 

                      každý žiak - hráč dostane účastnícku medailu a víťazné družstvo získava cenu 

   „Pohár riaditeľa CVČ Elán“. 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Kudlička v.r.       Ing. Jozef Pažítka v.r. 

OÚ-ŠÚ Likavka        MÚ-OŠaŠ Ružomberok 
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P R I H L Á Š K A  –  S Ú P I S K A 

1. ROČNÍK TURNAJA V MINIHOKEJI 

„ O  POHÁR RIADITEĽA CVČ ELÁN “ 

 

Základná škola :   ..................................................................... 

 

Zodpovedný vedúci : .................................................................... 

Tel. kontakt :  ................................. 

E-mail :   ................................. 

 

 

P.č. Meno a priezvisko  Trieda Dátum narodenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

 

V ...................................................                     

                                                                                            .........................................   

                                                                                                                                                    Pečiatka a podpis riaditeľa školy 


