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Výber účastníkov

Športovo-technická komisia SAUŠ po prihlásení univerzitných 

družstiev (do 3.10.2016) vyberie v spolupráci s predsedami RR 

a predsedami ŠTK regiónov družstvá, ktoré schváli Výkonný výbor 

SAUŠ. 



Technická porada sa skladá z 10 osôb s hlasom rozhodujúcim 

(1 predseda / 2 hlasy, 1 zástupca SAUŠ / 1 hlas a po 1 zástupcovi každého družstva - účastníka turnaja / á 1 hlas). 

Zasadnutí technickej porady sa s hlasom poradným zúčastňujú aj prizvaní – lekár turnaja, inštruktor rozhodcov 

a vedúci zimného štadióna Ružinov.

Kategória: Študenti a študentky VŠ a univerzít  v Slovenskej republike aktuálne navštevujúci

školy s platnou ISIC kartou.

Účastníci:
Skupina „A“

Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Skupina „B“

Technická univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzita Komenského v Bratislave 



a) Každé družstvo zašle e-mailom na SZĽH (svitok@szlh.sk) najneskôr vrátane do 25.10.2016

súpisku družstva (hráči + realizačný tím).

b) Štartovať môžu študenti príslušnej univerzity, v prípade nedostatočného počtu študentov jednej 

univerzity je dovolené spojiť hráčov z dvoch univerzít toho istého regiónu (takéto zmiešané družstvo 

však vystupuje pod hlavičkou jednej univerzity), to však len po dohode so SAUŠ a jej Športovo-

technickou komisiou!

c) Súpiska v časti hráči musí obsahovať  - číslo dresu, meno a priezvisko, hráča/-ky, dátum narodenia, 

post (B; O; U), držanie hokejky (L/P), výšku, váhu, názov univerzity. 

Súpiska v časti RT musí obsahovať - meno a priezvisko  vedúceho /-ej družstva, 

trénera/-ky, asistenta/-ky a kustóda/maséra

d) Súpiska musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom školy.

e) Každý hráč/-ka je povinný po príchode na turnaj odfotografovať sa u pána Svitka zo SZĽH

f) Každý hráč/-ka (ďalej len „hráč“) je povinný mať pri sebe ISIC, preukaz 

poistenca a občiansky preukaz.

Každý hráč (študent) štartuje na vlastnú zodpovednosť!



Miesto: zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava - Ružinov, plocha I. / II.

Hrací systém a vyžrebovanie 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 su rozdelené do 2 skupín (A, B) po 3 účastníkoch v každej, kde odohrajú stretnutia každý
s každým vo svojej skupine (základná časť - skupinová). Po ukončení základnej časti odohrajú
družstvá umiestnené v sk. A a B na 1., resp. 2. mieste  stretnutia o 1., resp. 3.  miesto, kde výhodu
domáceho získa to družstvo, ktoré získa za umiestnenie vo svojej skupine vyšší počet bodov a gólov;

- pred zápasom bude 15 min. úprava ľadovej plochy; družstvá začínajú 10 min. rozkorčuľovanie;
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 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“,



Miesto:   zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava - Ružinov, hala I. / hala II.

Vyžrebovanie turnaja:

Technická porada č.1 sa bude konať vo štvrtok 3.11.2016 o 7:45 hod. na zimnom štadióne Vl. Dzurillu. Zástupcovia 

družstiev predložia originály potvrdených súpisiek družstiev.

3.11.2016 (štvrtok), základná časť „Skupinová“

Po odohraní stretnutí základnej časti sa bude na zimnom štadióne Vl. Dzurillu konať Technická 
porada č.2 (cca 16:50 - 17:05)

3.11.2016 (štvrtok), nastavbová časť „O 3. miesto“ a „O 1. miesto“

O 3. miesto Družstvá na 2. mieste sk. A - sk. B 17:00-18:00    II. 

O 1. miesto Víťaz sk. A - Víťaz sk. B 17:00-18:00     I. 

Záverečné vyhodnotenie turnaja  po ukončení stretnutia o 1. miesto (18:15 hod.).

hala sk. „A“ zápas sk. „B“ hala

I. UNIPO – UKF 9:00-10:15 TUKE – UNIBA II.

I. TNUNI – UKF 10:30-11:45 UNIZA – UNIBA II.

II. UNIPO – TNUNI 12:00-13:15 TUKE - UNIZA I.

II. 1.z A – 2.z B 13:45-15:00 2.z A – 1.z B I.

I. 3.Z A – 3.z B 15:20-16:45



Štatistika: - stretnutia budú štatisticky spracované on-line

- štatistiky budú k dispozícii na www.hockeyslovakia.sk

Tímové ceny: 1. miesto - pohár Víťaza

2. miesto - pohár za 2. miesto

3. miesto - pohár za 3. miesto

4. - 8. medaile za účasť na turnaji

Víťaz Fair-play

Individuálne ceny:

- najlepší brankár turnaja,

- najlepší obranca turnaja, 

- najlepší útočník turnaja, 

- najproduktívnejší hráč, 

Vyhodnotení na základe štatistík

Vstupné: študenti a študentky, ktorí sa preukážu platnou ISIC kartou

vstup zdarma;

Príchody/odchody:   budú upresnené



Rozhodcovia: s platnou licenciou delegovaní SZĽH, resp. Komisiou rozhodcov SZĽH

Médiá: Informácie budú zozbieravať v Presscentre počas celého trvania turnaja dobrovoľníci.

Akreditácie: účastníci, médiá, organizátori, VIP hostia

Lekárske zabezpečenie:  organizátor zabezpečí po celý čas trvania turnaja účasť 2 sanitiek

RZP s posádkou (hala I., II.)

Činovníci mimo ĽP: zabezpečí SZĽH v zmysle platných predpisov SZĽH

Puky: zapožičia SZĽH

Výstroj: každý účastník musí mať kompletnú hokejovú výstroj, 

vrátane chrániča zraku, alebo tváre v zmysle platných pravidieľ SZĽH

Účastníkom sa doporučuje mať aj nákrčník.

Občerstvenie: organizátor zabezpečí na každé stretnutie minerálnu vodu pre hráčov a

činovníkov stretnutí a jedno teplé jedlo



ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

Slovenská asociácia univerzitného športu

Slovenský zväz ľadového hokeja

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Ružinovský športový klub, p.o.

ÚČASTNÍCI: UNIPO      Prešovská univerzita v Prešove 

TUKE       Technická univerzita v Košiciach

UKF          Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

TNUNI     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

UNIZA      Žilinská univerzita v Žiline 

UNIBA      Univerzita Komenského v Bratislave 


