ORSZÁGH CUP 2022 – Majstrovstvá Slovenska regionálnych výberov v hokejbale
4. – 5. júna, Liptovský Mikuláš
13. ročník hokejbalového turnaja
Web: www.orszaghcup.sk
Facebook: https://www.facebook.com/orszaghcuphokejbal / @orszaghcuphokejbal
Instagram: @orszaghcup

DEJISKÁ:
TITAN ARÉNA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Partizánov 989 · Liptovský Mikuláš

JL ARÉNA
Vajanského 4631/13B · Liptovský Mikuláš

ORGANIZÁTORI:
hlavný organizátor: Martin Caban
spoluorganizátor, sprievodný program: Marián Lunter, Lunter coaching, s.r.o.
spoluorganizátori: Tomáš Paprčka, Tomáš Krupa
športový riaditeľ: Andrej Nemček

PARTNERI:
umiestnení na propagačných materiáloch turnaja Országh Cup 2022 a na oficiálnej FB stránke
https://www.facebook.com/orszaghcuphokejbal

ÚČASTNÍCI:
Reprezentácia Slovensko U23, 21 tímov z celého Slovenska, 1 tím z Českej republiky
jednotlivé tímy sú predstavené na oficiálnej FB stránke

PRAVIDLÁ:
hrací čas: 1 x 20 min. čistý čas, bez prestávky, okrem medailových zápasov (tie budú mať
individuálne hracie časy z dôvodu živých prenosov v televízii – viď nižšie)
pozn.: v prípade nepriaznivých podmienok (napr. svetelných), ktoré by mohli znevýhodniť
niektorý tím, majú rozhodcovia právo v polovici zápasu nariadiť výmenu strán
tresty: napriek hraciemu času sú tresty v štandardnej dĺžke 2 min., 5 min., okrem osobného
trestu, ktorý je vzhľadom na hrací čas len v dĺžke 5 min.; všetky tresty sa stopujú v čistom čase
pozn.: v prípade dvoch osobných trestov v jednom zápase alebo osobného trestu do konca
zápasu nebude môcť hráč nastúpiť na nasledujúci zápas. Po prerokovaní závažnosti
priestupku a uhradení pokuty 10 € organizátorovi bude môcť hráč nastúpiť. Takto vyzbierané
pokuty budú venované na dobročinné účely.
v prípade trestu v hre hráč nebude môcť hrať nasledujúci zápas a v mimoriadnej situácii
na základe rozhodnutia organizátorov môže byť vylúčený z turnaja
čakacia doba na zápasy nie je, je potrebné dodržiavajte rozpis, ak sa tím na zápas nedostaví
v úradnom začiatku, rozhodcovia majú právo zápas ukončiť a tímu bude pripísaná
kontumačná prehra
pozn.: počas základných skupín je program turnaja mimoriadne náročný a zápasy
na jednotlivých ihriskách na seba nadväzujú, preto je kľúčové, aby nevznikol sklz
pre neskorý nástup na ihrisko. Vzhľadom na to, že vyvrcholenie turnaja bude vysielané naživo
v televízii, sú akékoľvek nedodržiavania časového harmonogramu v play-off neakceptovateľné
a tím, ktorý sa načas nedostaví na zápas, bude z turnaja vylúčený.
všeobecné pravidlá: platné pravidlá Slovenskej hokejbalovej únie, hrací model 5+1
špecifické pravidlá:
-

Po zakázanom uvoľnení nie je povolené vystriedať tomu tímu, ktorý ho spôsobil

-

Za vyhodenie loptičky z obranného pásma sa udeľuje menší trest za zdržiavanie
hry IBA v prípade, že sa previní BRANKÁR, alebo ide o zrejmý úmysel zdržiavať
hru (po vyhodení loptičky z obranného pásma je zakázané striedať tímu, ktorý sa
previní)

-

V prípade posunutia tyčky bránky počas hry o najviac dĺžku čepele hráčskej
hokejky sa v hre pokračuje, za bránku je zodpovedný brankár; gól do takto
posunutej bránky sa uzná vždy, ak strela smerovala z takého uhla, pri ktorom by
padol gól aj pri základnom postavení bránky

-

Pri technickom priestupku na vhadzovaní udeľujú rozhodcovia varovania, avšak
hráč na vhadzovaní zostáva; pri druhom porušení pravidiel na vhadzovaní tým
istým tímom počas jedného prerušenia hry sa udeľuje menší trest za zdržiavanie
hry

súpiska: minimálny počet hráčov na súpiske jedného tímu je 9+1, súpiska sa uzatvára
polhodinu pred prvým zápasom daného tímu na turnaji, po odovzdaní súpisky NIE JE možné
v priebehu turnaja dopisovať nových hráčov, turnaja sa smú zúčastniť len hráči na súpiske;
pozn.: výnimku môže organizátor schváliť v prípade mimoriadnych okolností, najmä ak sa
týkajú brankárskeho postu (napr. zranenie) – v takom prípade je povolené dopísanie brankára
za podmienky, že na turnaji nechytal za iný tím
povinný výstroj: rovnaká sada dresov s jedinečnými číslami (ak tím disponuje viacerými
sadami dresov, organizátorom to veľmi pomôže, nie je však podmienkou mať viac sád dresov),
neakceptujeme žiadne odlišné dresy hráčov v poli, brankár však môže mať iný dres, aj keď
odporúčané je, aby bola zachovaná rovnaká farba dresu,
z dôvodu televízneho prenosu odporúčame, aby všetci hráči nastupovali ustrojení čo najviac
jednotne,
chrániče holení minimálne futbalové riadne zakryté štucňami,
rukavice hokejové alebo hokejbalové, nesmú byť futbalové, cyklistické a pod.,
hráčska prilba pre všetkých hráčov je POVINNÁ, pre hráčov mladších ako 20 rokov je povinná
hráčska prilba s chráničom očí a pre hráčov mladších ako 18 rokov je povinná hráčska prilba
s mriežkou,
brankári komplet výstroj;
prezentácia tímu je najneskôr 30 minút pred začiatkom prvého zápasu konkrétneho tímu.
Vedúci tímu preberá zodpovednosť za svoj tím a za všetky škody spôsobené organizátorovi
kategória turnaj sa hrá v kategórii seniori, povolená účasť hráčov nižších vekových kategórii,
minimálny vek 15 rokov

HRACÍ MODEL TURNAJA:

SOBOTA – 6 skupín, skupiny A – E štvorčlenné, skupina F trojčlenná; bude sa hrať každý
s každým v skupinách;
Do play-off sa priamo kvalifikujú najlepšie 2 tímy z každej skupiny.
Do baráže o play-off sa kvalifikujú všetky tímy na 3. miestach základných skupín a dva
najlepšie tímy zo 4. miest skupín A – E.
pre určenie poradia v skupinách sa postupuje v zmysle nasledovného kľúča:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

body
lepší vzájomný zápas*
rozdiel skóre
vyšší počet strelených gólov
tabuľka fair-play (= menší počet trestných minút)
žreb

*pri rovnosti bodov viac ako dvoch tímov tzv. minitabuľka (pre vysvetlenie akýchkoľvek
nejasností v pravidlách a pre podávanie sťažností ohľadom športovej časti turnaja
v priebehu podujatia prosím kontaktujte športového riaditeľa)
bodovanie v skupinách: 2 body výhra, 1 bod remíza, v základných skupinách ostáva remíza
po riadnom hracom čase v platnosti, nepredlžuje sa, ani sa nerozhoduje v nájazdoch
BARÁŽ O PLAY-OFF sa odohrá v sobotu bezprostredne po skončení základných skupín
podľa vopred stanoveného kľúča (viď rozpis), 4 víťazi barážových stretnutí doplnia
12 priamo postupujúcich tímov a play-off bude pokračovať so 16 tímami
NEDEĽA – play-off, v zápasoch play-off musí byť známy víťaz, t.j. po nerozhodnom stave
v riadnej dobe nasledujú ihneď nájazdy, po 3 na každej strane (s nahlásením poradia hráčov),
ak sa nerozhodne, tímy si vymenia poradie a následne sa pokračuje po jednom hráčovi
do rozhodnutia (v tejto časti nájazdov sa môže opakovane na nájazd postaviť ten istý hráč)
1.
2.
3.
4.
5.

kolo play-off – osemfinále
kolo play-off – štvrťfinále
semifinále play-off
o 3. miesto s hracím časom 2x10 min. čistý čas > TELEVÍZNY PRENOS
finále s hracím časom 2x15 min. čistý čas > TELEVÍZNY PRENOS

rozpis: je zverejnený na oficiálnej FB stránke
Po každom zápase bude udelená rozhodcami cena pre Najlepšieho hráča zápasu. Najlepší
hráč zápasu dostane vecnú cenu. Podmienkou je, že bude súhlasiť so zverejnením fotografie
o odovzdaní tejto ceny na FB stránke Országh Cupu.
Po ukončení turnaja budú vyhlásené individuálne a tímové ceny, pričom najlepší hráči budú
odmenení skvelými a hodnotnými vecnými cenami od našich sponzorov.
Na Vašu účasť sa teší Organizačný tím Országh Cupu 2022

