
MINI ĽADOVÝ HOKEJ ŽIAKOV 
 

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MALACKY – 11. ročník  
 
Organizátori: CVČ Malacky, Komisia pre šport a mládež pri MsZ v Malackách,  
                         Základná škola Záhorácka Malacky, ŠH Malina 
 
Termín: 28. január 2020 (utorok), prezentácia 8.00 – 8.30 h., začiatok 8.45 h. 
 
Miesto: ľadová plocha v Malackách (Zámocký park)  
 
Riaditeľ turnaja: PaedDr. Petr Filip (0908 745 912) 
 
Ceny: 1. - 3. miesto trofeje, diplomy, medaily, víťazná škola obdrží  putovný pohár primátora 
mesta, najproduktívnejší hráč a najlepší strelec budú odmenení vecnými cenami. 
Pre všetky prihlásené družstvá bude zabezpečený teplý čaj a drobné občerstvenie. 
 
Šatne: v priestoroch budovy sociálnych zariadení pri ľadovej ploche 
 
Účastníci: žiaci ZŠ alebo osemročných gymnázií narodení 2004 a mladší 
 
Prihlášky: mailom do 24. januára 2020 (piatok) na cvcmalacky.zborovna@gmail.com 
alebo petr.filip@centrum.sk. 
 
Harmonogram: 
- skupinová časť 8.45 – 11.35 h 
- zápasy o umiestnenie 11.35 – 12.05 h 
- zápas o 3. miesto 12.05 – 12.20 h 
- zápas o 1. miesto 12.20 – 12.35 h 
- vyhodnotenie  12.45 h 

 
Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia si organizátori vyhradzujú právo na 
zmenu harmonogramu, resp. termínu podujatia. 
 
Kritériá pri rovnosti bodov: 
1. vzájomný zápas 
2. rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi 
3. vyšší počet strelených gólov 
4. vyšší počet víťazstiev v riadnej hracej dobe 
5. vyšší počet víťazstiev v predĺžení 
6. vyšší počet víťazstiev v pozápasových trestných strieľaniach 
7. žreb medzi dvoma alebo viacerými družstvami 
 
Poznámka: Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na náklady vysielajúcej školy. 
Hráči musia byť povinne vybavení prilbou. Za dodržiavanie propozícií nesie zodpovednosť 
vysielajúca organizácia.  
 
 
Základné pravidlá: 



- maximálne 2 družstvá za školu (školy sa nestretnú v jednom zápase), 
- na súpiske každého družstva môže byť max. 8 hráčov, 
- hrá sa systémom 4 na 4, bez brankára, 
- všetci hráči musia mať vhodné oblečenie na ľadový hokej, pokrývku hlavy (najlepšie 
prilbu), rukavice, odporúčame aj chrániče na oblasť predkolenia, korčule, hokejka, jednotné 
dresy, 
- puk sa nesmie dvíhať vyššie, ako je horná žŕdka hokejovej bránky v mini ľadovom hokeji, 
vzhľadom k absentujúcemu hokejovému výstroju nie je povolená „hra do tela“, 
- ďalšie vylúčenia podľa hokejových pravidiel: 1 min. (menší trest), 2 min. (väčší trest),  
do konca zápasu (nešportové správanie),  
- hrací čas a systém turnaja bude stanovený pred začatím turnaja podľa počtu prihlásených    
družstiev, 

      - prestávka medzi zápasmi / úprava ľadovej plochy max. 5 min. (nastupujúce družstvá v rámci  
      rozkorčuľovania), 

- predĺženie sa hrá systémom „rýchla smrť“: 2,5 min. (skupinová časť), 5 min. (súboje o 1. 
a 3. miesto), 

      - trestné strieľania sú od polovice ihriska do prázdnej brány.  
 

Pred  odohratím  zápasu (ak si to vyžadujú podmienky), je každý účastník povinný  
upraviť si ľadovú plochu.  
 
Bodovanie: 
- víťazstvo v riadnom hracom čase: 3 b. 
- víťazstvo v predĺžení alebo po trestných strieľaniach: 2 b. 
- prehra v predĺžení alebo po trestných strieľaniach: 1 b. 
- prehra v riadnom hracom čase: 0 b. 
 
 
 
 
 


