
 

 

 

 

 

            Panther Cup 2019 

        Amatérsky turnaj v Piešťanoch 

 

Dátum:     19.1.2019 

Miesto konania:               Zimný štadión Piešťany 

Usporiadateľ:        Pink Panther Piešťany 

Účastníci:        5 mužstiev 

Lekár, časomiera a rozhodcovia:  zabezpečí organizátor zo štartovného 

Štartovné:                   390 EUR / mužstvo (prenájom ľadu, rozhodcovia, časomiera, 
zdravotníci, medaile, ocenenia) 

Podmienky účasti :     potvrdenie účasti, zloženie štartovného, súpiska družstva s 
dátumom narodenia a číslami hráčov (potrebné zaslať najneskôr 
7 dní pred turnajom) 

Ceny: poháre a medaile zabezpečí organizátor  

Strava:   individuálne 

Na turnaji nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v sezónach 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 
2014/2015, 2013/2014 nastúpili v extralige mužov, 1.lige mužov, 2.lige mužov, krajskon a okresonm 
prebore mužov, extralige a 1.lige juniorov, extralige a 1.lige dorastu, univerzitnej lige, ktorejkoľvek 
severoamerickej lige a v zahraničných súťažiach preukázateľne prekračujúci amatérsky status.  

Zároveň je povolený štart pre max. 2 hráčov, ktorí vo vyššie spomenutých ligách nastúpili najneskôr 
v sezóne 2013/2014. 

 

Športovo-technické ustanovenia 

1. Hrá sa podľa pravidiel SZĽH. 
2. Hracia doba 2 x 20 minút hrubý  čas (posledné 2 minúty zápasu čistý čas) 
3. Hrací systém každý s každým (4 zápasy pre každé mužstvo) 
4. Tresty 2, 5, 10 minút (hrubý čas) 
5. Hra telom je zakázaná! 
6. V prípade remízy po riadnom hracom čase, nasledujú samostatné nájazdy podľa pravidiel SZĽH 
7. Bodovanie: výhra 3 body, výhra po sn. 2 body, prehra po sn. 1 bod, prehra 0 bodov 
8. Úprava ľadovej plochy po každom zápase, rozcvička 5 minút pred zápasom. 

 
 
 
 



O poradí rozhoduje:    

1.počet bodov 
2. vzájomný zápas 
3. rozdiel skóre 
4. vyšší počet dosiahnutých gólov 
5. nižší počet obdržaných  gólov 

                                

Dresy:   každý tím musí priniesť 2 sady dresov – svetlé/tmavé  

Potvrdiť účasť je  potrebné do 15.11.2018. Zaplatenie zálohy vo výške 150 € do 30.11.2018. na účet: 
IBAN : SK0583300000002301003642 
BIC: FIOZSKBAXXX 
  
Záloha nebude vrátená pri neúčasti prihláseného mužstva na turnaji. 
 

Dôležité informácie: 

1. Hráči nastupujú na zápas v plnom výstroji pre ľadový hokej 
2. Mužstvá zašlú najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja súpisku, ktorá môže obsahovať max. 20 

hráčov. Zmeny na súpiske je možné ohlásiť najneskôr pred prvým zápasom družstva na turnaji. 
Súpisku nemožno počas celého turnaja ani meniť ani dopĺňať. Nie je možný štart jedného hráča 
za viac mužstiev počas turnaja. 

3. Protest je možné podať najneskôr do 1 hodiny po skončení stretnutia. Pri podaní protestu sa 
skladá depozit 100.- EUR. Oprávnenosť protestu ( podľa kontroly OP, pasu a pod.) znamená pre 
mužstvo, na ktoré je protest vznesený, kontumáciu stretnutia 5 : 0, depozit je vrátený. 

4. Neoprávnenosť protestu znamená pre mužstvo, ktoré protest podalo stratu depozitu v prospech 
usporiadateľa turnaja. 

5. Pri hromadnej bitke ( viac ako dvaja hráči ) bude stretnutie predčasne ukončené a žiadne 
mužstvo si nepripíše body ani skóre. 

6. Hrubé verbálne alebo dokonca fyzické napadnutie rozhodcov bude dôvodom k okamžitému 
ukončeniu stretnutia a vylúčenia mužstva z turnaja 

7. Usporiadateľ turnaja si vyhradzuje právo skontrolovať totožnosť hráčov na súpiske pomocou 
občianskeho preukazu. 

Dôležité upozornenie: 

Každý hráč a každé mužstvo hrá na tomto turnaji na vlastné riziko, a plne zodpovedá za svoje vlastné 
zdravie a vlastné konanie. Prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY by sa mohli kvalifikovať 
ako úmyselné ublíženie na zdraví.  
Usporiadateľ turnaja ani rozhodcovia nenesú žiadne právne následky predovšetkým finančné, ktoré 
by mohli vyplynúť z účasti na tomto turnaji.  
Týmto vyzývame všetkých účastníkov turnaja aby tieto slová zobrali na vedomie. 

	
 


