
  

 M-SR ,U18
Majstrovstvá Slovenska
Žien „U18“ v hokejbale

Pruské
07 až 08. máj 2011



Organizátor : ŠK 98 Pruské v spolupráci s OcÚ v Pruskom, ZŠ Hugolína 
Gavloviča v Pruskom a SHbÚ.

Organizačný výbor : Ing. Buday Ondrej
Ing. Gábor Vladimír
Cíbik František

Disciplinárna komisia a ŠTK : Mihál Jaroslav

Termín : 07. až 08.05.2011

Počet účastníkov : max 8

Účastníci : CTM a strediská, ktoré sú členmi SHbÚ.

Štartovné : 80 eur
Štartovné sa bude platiť na mieste, pred prvým zápasom, alebo
na účet ŠK 98 Pruské, č.ú.: 0362708604/0900, Slovenská 
sporiteľňa a.s., pobočka v Ilave.

Hrací čas : 2x15 minút, čistý čas

Začiatok turnaja : sobota 07.05.2011 o 8:30 hod. .

Pravidlá : Hrať sa bude podľa platných pravidiel SHbÚ.
Počet hráčov 5+1, bezdotykové zakázané uvolnenie.
Výstroj: chrániče, rukavice, prilba s ochrannou mriežkou tváre.
Všetci hráči jedného družstva musia mať jednotné dresy, tepláky 
resp. štulpne u brankárov nemusí byť zachovaná farba dresov.
Domáce družstvo na súpiske svetlé dresy, hosťujúce družstvo na 
súpiske tmavé dresy.
Čakacia doba nie je.
Tresty podľa sadzobníka SHbÚ ( 2, 5, 10, OT )
Hráčka, ktorej bude udelený trest OT, alebo dva desať minútové 
tresty, má zastavenú činnosť na jedno stretnutie.
Protesty je možné urobiť písomnou formou do 15. minút od 
ukončenia zápasu do rúk  DK a poplatok za riešenie je 10 eur. 

Súpiska družstva : Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu 
orgánu súpisku družstva.



Rozhodcovia : Určí a deleguje organizátor.

Ceny : Každé družstvo bude po skončení turnaja odmenené diplomom 
a upomienkovým predmetom. Odmenení budú aj najlepší 
jednotlivci. Poháre a medaile za prvé tri miesta.

Šatne : Budú k dispozícií v ZŠ Pruské .

Registrácia : p. Mihál 

Stravovanie : V štartovnom je zahrnutý sobotný obed pre všetkých účastníkov.
Zabezpečené v areáli ihriska formou bufetu.
Reštaurácia FURMAN, 300m od ihriska.
Reštaurácia VRŠATEC, 300m od ihriska.


