
Zamagurský hokejový turnaj GENERÁCIÍ 

33. ročník 

„O pohár primátora mesta Spišská Stará Ves“  

 
 

Propozície turnaja 

 

1.Všeobecné ustanovenia 

 

1.1 Základné údaje 

 

Usporiadateľ: Mestský úrad Spišská Stará Ves, TJ DUNAJEC Spišská Stará Ves 

v spolupráci s nadšencami ľadového hokeja. 

Kontaktné osoby: Ing. Jozef Galica, Ing. Jozef Martančík, Pavol Novotný  

Dátum a miesto konania turnaja: 25.03.2017, hokejový štadión Levoča  

 

1.2 Kategórie turnaja: 

 

 Nad 50 rokov 

 Od 40 rokov do 50 rokov 

 Od 30 rokov do 40 rokov 

 Do 30 rokov 

V prípade potreby sa veková kategória posúva na potrebný počet hráčov. 

 

1.3 Štartovací poplatok 

Všetky zúčastnené mužstvá sú povinné zaplatiť usporiadateľovi turnaja štartovací       

poplatok vo výške 100 € v hotovosti, najneskôr do 25. 03. 2017 pri akreditácii tímu. 

 

1.4 Zabezpečenie turnaja 

Všetky zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady. Usporiadateľ nehradí účastníkom 

žiadne náklady spojené s ich štartom na turnaji okrem: 

 Nákladov spojených s prenájmom ľadovej plochy, 

 Nákladov spojených s časomierou, zapisovateľom a rozhodcami, 

 Zdravotného zabezpečenia počas zápasu, 

 Občerstvenie pre hráčov, 

 Cien za celkové umiestnenie a individuálne ocenenia 

 Nákladov na autobus zo Spišskej Starej Vsi. 

 

1.5 Podmienky štartu 

Vek nad 15 rokov. Dobrý zdravotný stav. Základná hokejová výstroj. 

Účastník musí spĺňať tieto kritéria: 

Trvalý pobyt, rodisko, rodisko rodičov, rodisko manželky, aktuálny pracovný pomer 

v Spišskej Starej Vsi , resp. v oblasti Zamaguria od Sp. Magury po Haligovce, nesmie 

byť aktívnym hráčom alebo bývalým hráčom hokejového klubu viac ako 10 rokov.  

  

1.6 Hrací systém turnaja 

Hrá sa každý s každým podľa vylosovania podľa pravidiel ľadového hokeja. Každé mužstvo 

si zabezpečí brankára s výstrojom.  

 



 

1.7 Konečné poradie  
O konečnom poradí rozhoduje: 

 počet získaných bodov (víťazstvo 2, remíza 1 bod), 

 vzájomný zápas, 

 rozdiel gólov resp. podiel gólov. 

1.8 Ceny 

Putovný pohár Turnaja Generácií. I-III. Miesto poháre a diplomy.  

Taktiež individuálne ocenenia.  

 

1.9 Odchod autobusu 

Autobus bude pristavený na autobusovej stanici v Spišskej Starej Vsi dňa 25.03.2017 o 4:45 

hod. 

 

1.10 Informácie o turnaji 

Ing. Jozef Galica  0905 770 207 

Ing. Jozef Martančík  0903 267 482 

Pavol Novotný 0910 935 192 

 

1.11 Turnaj finančne podporili 

Mesto Spišská Stará Ves, Tlačiareň Kežmarok GG, NN nationale naderlanden 

 

Organizátor  turnaja: Ing. Jozef Martančík 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


