
Veľká cena Slovenska ženských kolektívov
V HOKEJBALE

(M-SR 2011 v kategórii ženy) 
pod záštitou Primátora mesta Žilina Igora Chomu

21. - 22.mája 2011 – Zimný štadión v  Žiline

Organizátor/usporiadateľ: HOGO, s.r.o.; SHbÚ; Mesto Žilina

Čestný riaditeľ turnaja: Igor Choma – Primátor mesta Žilina 
Organizačný výbor/OV:
Prezident  OV/riaditeľ turnaja: Mária Zemiaková, tel: 0903/626550

hogo@hogo.sk
1.člen OV/organizačný  manažér: Mária Káčerová, tel: 0918/585428

mariakacerova@centrum.sk
2.člen OV/manažér  družstiev: Mária Přikrylová, tel: 0911/283845

mprikrylova@eurodata.sk
3.člen OV/šport.- technický manažér: Michaela Pastorková, tel: 0905/229126

pastorkovam@chello.sk
4.člen OV/PR manažér: Katarína Kupárová, tel: 0907/777413

katarina.kuparova@doem.sk
Konzultanti Ingrid Dolníková, Peter Zánický za Mesto Žilina

Michal Polák, Karol Čepec za hokejbal CVČ

Riadiaci orgán: Zástupca SHbÚ, prezident OV + jeden člen OV
Veková kategória: ženy (od 15 rokov); každá hráčka musí mať preukaz totožnosti
Počet účastníkov/družstiev: 8 – 10 družstiev 
Štartovné: 120 Eur / družstvo (družstvu bude vystavená faktúra, ktorú 

vedúci družstva uhradí na účet uvedený na faktúre, alebo v 
hotovosti pred začatím turnaja) 

V cene štartovného bude zabezpečené: 
- pitný režim počas zápasov, sobotňajší večerný raut, 2 x obed (v sobotu aj v nedeľu)  v 
Obchodnom centre MIRAGE, pamätné tričko s logom podujatia pre každú hráčku  a dvoch     
členov realizačného tímu každého družstva, VIP vstup pre dvoch  členov družstva 

Účastníci: Družstvá, resp. ženské kolektívy, ktorých hráčky musia mať 
platný registračný preukaz SHbÚ, pričom RP je možné vystaviť 
hráčke v deň turnaja hodinu pred prvým zápasom

Prihlášky družstiev: Zaslať do 3.5.2011 spolu s údajmi pre fakturáciu na adresu:    

HOGO, s.r.o. P.O.BOX 13, Žilina 010 15 alebo naskenované aj s  
pečiatkou a podpisom na e-mail: hogo@hogo.sk

Prihláška je súčasťou týchto propozícií 1



Miesto turnaja: Zimný štadión v Žiline (k dispozícii je hlavná i vedľajšia hala)
adresa: Športová 5, Žilina 01001

Hrací model: Hrací model a rozlosovanie budú stanovené na základe počtu 
prihlásených družstiev

Ubytovanie:  Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline
5 km od Zimného štadióna v Žiline, parkovanie bezplatné;
www.dmza.sk – 8,50 Eur /osoba na noc; 

rezervácie ubytovania tel: 0918/370 885, PaedDr. Moravcová
info@dmza.sk
ubytovanie možné už v piatok 20.5.2011 večer !!!
...komunikácia ohľadne ubytovania bude prebiehať 
medzi VEDÚCIM DRUŽSTVA – PaedDr. Moravcovou.
najlepšie prostredníctvom e-mailov; okrem počtu 
ubytovaných je potrebné nahlásiť aj skupinky pre ubytovanie,  
rozdelenie muži – ženy, prípadne partneri. 
(bunkové izby so soc. zariadením), kapacita 289 miest

Strava: raňajky možné v mieste ubytovania 3 Eur/osobu len v prípade 
100 a viac záujemcov (je potrebné objednať  s ubytovaním)
obed : každá hráčka a člen realizačného tímu obdrží
poukážku na obed v SOBOTU aj v NEDEĽU v reštaurácii           
„7 LEVEL“ v OC Mirage (5 min pešo od ZŠ )

VIP: bude v prevádzke počas celého turnaja pre dvoch 
členov každého družstva, VIP vstupenka bude neprenosná 

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor turnaja 
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Pravidlá: Hráčky sú povinné nastúpiť na stretnutie v predpísanej výstroji.
Povinnou výstrojou sú hokejbalové alebo hokejové rukavice a 
prilba s ochrannou mriežkou alebo celotvárovým ochranným 
plexisklom; doporučujú sa holenné chrániče a chránič lakťov;
povinná je jednotná farba dresov – jasné musí byť označenie  
kapitána a asistentov družstiev; každé družstvo musí byť 
pripravené  20 min. pred začiatkom zápasu, pričom má nárok na 
predzápasovú rozcvičku 5 – 10 min. Družstvo, ktoré nebude 
pripravené na začiatok zápasu, pričom rozhodca odpíska  
začiatok, prehráva kontumačne 0:5 

Podmienky štartu Družstvá štartujú na turnaji na základe súpisiek a platných 
registračných preukazov SHbÚ, ktoré musia mať hráčky, resp. 
vedúci družstiev so sebou; každá hráčka musí mať zaplatený 
členský poplatok na rok 2011, vo výške 3 Eur/hráčku, čo uhradí 
priamo zástupcovi SHbÚ najneskôr v deň turnaja, hodinu pred 
prvým zápasom. (nový RP, ako aj prestup, či hosťovanie hráčky 
je možné vystaviť  hráčke najneskôr v deň turnaja hodinu pred 
prvým zápasom; pričom po dohode so zástupcami SHbÚ sú tieto 
procesy len pre toto podujatie oslobodené od poplatkov). 
S  prestupom, resp. hosťovaním musia súhlasiť obidve družstvá; 
v  prípade ak sa materské družstvo turnaja nezúčastní , nie je 
potrebný jeho súhlas s hosťovaním hráčky. Pre tieto procesy 
musí mať hráčka k dispozícii fotografiu. Partnerom pre 
komunikáciu v tejto oblasti je priamo SHbÚ.
Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu 
orgánu súpisku družstva. Na súpiske musí byť min. 10 + 1 hráčok 
a max. 22+3 hráčok. V zápise o stretnutí môže byť uvedených 
maximálne 20 + 2 hráčok. Súpiska musí obsahovať meno a 
priezvisko hráčky, dátum narodenia, číslo a druh preukazu 
totožnosti a bydlisko.

Bezpodmienečná podmienka štartu: Zástupca družstva predloží pred začiatkom turnaja prehlásenie 
o zdravotnej spôsobilosti hráčok pre uvedené podujatie. 
Toto prehlásenie je súčasťou týchto propozícii.

Šatne: Šatne so sprchami budú zabezpečené v priestoroch zimného 
štadióna. K dispozícii budú družstvám už v piatok večer.

Zdravotná služba: Profesionálna záchranná služba v počte 2 záchranári 
zabezpečená po celý čas turnaja. 
zodpovedná osoba: Šichman Marek, tel: 0915/846930
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Ceny: Každé družstvo bude odmenené diplomom; družstvá 
umiestnené na prvých troch miestach budú ocenené 
pohárom a medailami. Odmenené budú aj najlepšie 
jednotlivkyne turnaja (brankárka, obrankyňa, útočníčka) a 
atraktívne bude vyhlásená aj MISS turnaja

Poriadková služba: Zabezpečí organizátor podujatia; každá hráčka a člen 
realizačného tímu obdrží označovací náramok, ktorý im 
umožní voľný vstup na zimný štadión. Diváci obdržia
náramok inej farby za symbolický poplatok. Osobám bez 
označovacieho  náramku nebude vstup na zimný štadión 
umožnený.

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, družstvá štartujú na vlastnú 
zodpovednosť a poistenie si riešia na svojej strane

Tresty: 2, 5 + OK, 10 min, OK, TH; hráčke, ktorej  bude udelený trest  
5 + OK, alebo dva 10 min. tresty bude mať zastavenú činnosť 
na jedno turnajové stretnutie. 

Protest:  Družstvo sa môže odvolať, resp. podať protest. Poplatok za  
odvolacie konanie je 17 Eur. V prípade oprávneného protestu
bude poplatok družstvu vrátený

Hrací čas zápasu: čistý čas 2 x 15 minút
Základné pravidlá: 5+1, plávajúca modrá čiara, podľa platných pravidiel  

hokejbalu – SHbÚ

Program: Doporučujeme príchod družstiev  v piatok  20.5.2011, kedy 
bude možné zložiť výstroj na ZŠ do označených šatní. 
Po príchode do Žiliny v piatok kontaktujte organizačného 
manažéra (viď kontakt vyššie)
Zraz účastníkov 21.5.2011 o 7:00 hod na ZŠ
Začiatok zápasov o 8:00 hod
Otvorenie turnaja Primátorom mesta a spoločný nástup (čas 
bude upresnený v deň turnaja)
Pokračovanie v odohrávaní zápasov v základných skupinách 
do 18:00 hod
Nedeľa 22.5.2011 od 8:00 pokračovanie v odohrávaní 
zápasov; vyhodnotenie po  ukončení posledného zápasu 

Sprievodný program v sobotu 21.5.2011: 
o 19:00 autogramiáda účastníčok ZOH a vybraných 
účastníčok turnaja v OC Mirage v kaviarni TV JOJ
o 19:30 večerný  „RAUT“ s BOWLINGOVÝM turnajom pre 
všetky hráčky a členov realizačných tímov
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Záväzne prihlasujeme nižšie uvedený subjekt  na športové podujatie – hokejbalový turnaj žien  
organizovaný spoločnosťou HOGO, s.r.o, so sídlom Stodolova 1, Žilina 010 15, IČO: 36421383 v dňoch 
20 – 22.5.2011 pod názvom „ Veľká cena Slovenska ženských kolektívov 2011„.

Názov subjektu:
Právna forma:
IČO / DIČ:
Adresa sídla:
Bankové spojenie:

Názov družstva:
Vedúci tímu:
Kontaktný telefón:
Kontaktný e –mail:

Štartovné vo výške 120 Eur na družstvo uhradíme ako úhradu faktúry
za organizovanie športového podujatia

a)na účet b)v hotovosti hodinu pred začatím turnaja 
(nehodiace preškrtnite)

Dátum:
Miesto:

Podpis a pečiatka:

Prihlášky zaslať poštou na adresu: 
HOGO,s.r.o, P.O.BOX 13, Žilina 010 15
alebo naskenované s podpisom a pečiatkou elektronicky na e-mail:
hogo@hogo.sk



DRUŽSTVO: .......................................................................................................

v zastúpení (meno a priezvisko, r.č.).............................................................................................

vedúci družstva/tréner

Prehlasujem,
ako zodpovedný zástupca družstva, že všetky hráčky sú na základe
lekárskych potvrdení zdravotne spôsobilé na výkon hráčky na podujatí –
turnaji „Veľká cena Slovenska ženských kolektívov 2011“ v hokejbale v
dňoch 20 – 22.5.2011 v Žiline.
Hráčky, ktoré dovŕšili vek 18 rokov štartujú na vlastnú zodpovednosť a za
hráčky mladšie ako 18 rokov nesú plnú zodpovednosť ich zákonní
zástupcovia na základe prehlásení, ktoré evidujeme a máme k dispozícii.

Dátum:
Miesto:

Podpis vedúceho družstva/trénera:

Pečiatka družstva:
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