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SPORTSKO DRUŠTVO ŽELJEZNIČARA - VASUTASOK SPORTEGYESÜLETE
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ICE HOKEY VETERAN TOURNAMENT

MEGHÍVÓ
Tisztelt cím,
Tisztelettel meghívjuk Önt és csapatát a 16. alkalommal tartandó nemzetközi “ Winter Classic” veterán jégkorongtornára.
Amely 2022.01.28 -tól 2022.01.30. -ig a szabadkai városi nyitott pályán kerül megrendezésre.
TORNASZABÁLYOK:
- A következő korosztályokban lehet benevezni a tornára:
+30 ( játékosok akik betöltötték a harmincadik életévüket ) 2 fiatalabb játékos nevezhető akik nem fiatalabbak 25 évnél.
+40 ( játékosok akik betöltötték a negyvenedik életévüket ) 2 fiatalabb játékos nevezhető akik nem fiatalabbak 35 évnél.
- Minden csapat legalább 7 játékos és 1 kapussal kell hogy rendelkezzen.
- A torna közben tilos feltölteni a csapatot más csapat játékosaival.
- A tornán nem vehetnek részt aktív és az utóbbi 3 (három) évben regisztrált játékosok.
- A mérkőzések a veterán IIHF szabályai szerint kerülnek megrendezésre, nem megengedett a testjáték,
a pattintott lövés “bendi” és azok a lövések melyeknél az ütő meghaladja a térd magasságát.
- Mérkőzések 2x20 percet vesznek igénybe, nem állítják meg az órát cseréknél, góloknál,
szabálytalanságoknál (folyó óra), kivéve akkor ha az utlsó 2 percben azt az eredmény szorossága indokolja.
- Pontozási rendszer a következő: Győzelem 3 pont, Döntetlen 1 pont. Abban az esetben ha a csapatok azonos
pontszámmal rendelkeznek akkor a következő szempontok határozzák meg a sorrendet:
1. Egymás elleni eredmény, 2. Gólkülömbség, 3. Sorsolás.
- Minden csapatnak egyforma mezt kell biztosítania a játékosainak, lehetőleg két külömböző színben.
Minden játékosnak kötelező a megfelelő védőfelszerelés.
- A szervező kötelezően biztosít bírókat és orvost minden mérkőzésre.
- Torna elkezdése előtt minden csapat le kell hogy adja a játékosai névsorát, ha kétes (fentebb említett
szabályoknak nem megfelelő) játékos szerepel a listán akkor a csapatnak igazolnia kell azon játékos életkorát
személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel.
- A tornán szereplő csapatokat a szervezők díjazzák.
JELENTKEZÉS:
- A tornán való részvételt a következő email címre jelezzék: hakke101@gmail.com
- A tornán való részvétel díja 500 EUR csapatonként, amely tartalmaz egy vacsora árát. (Covid helyzettől függően)
- Kérem részvételi szándékukat jelezzék minnél hamarabb a korlátozott csapatlétszám végett (max 14 csapat)
a befizetéseket pedig legkésőbb 2022.01.04. -ig végezzék el.
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TORNA PROTOKOL :
- Az első napon Pénteken 2022.01.28.-án a mérkőzések 13:00 órától kezdődnek és 21:00 óráig tartanak.
- Szombaton 2022.01.29.-én a mérkőzések 9:00 órai kezdettel kezdődnek és 21:00 óráig tartanak,
ezután a klubhelyiségben “JAGGER” partyn vehetnek részt a játékosok. (Az aktuális Covid helyzettől függően)
- Vasárnap 2022.01.30-án a mérkőzések 9:00 órától 16:00 óráig tartanak,
a helyezésekért folyó mérkőzések után ki lesznek osztva a tófeák/díjak.

INFORMÁCIÓK:
- Minden csapat saját magának kell ,hogy biztosítsa a szállást és fuvart a szállástól a jégpályáig.
- Pontos mérkőzésbeosztást e-mail-ben küldünk miután lezárul a tornára való nevezés (Január közepe táján).
- Minden információért, segítségért, szállásfoglalásért forduljon bizalommal a szervezőkhöz e-mailben vagy telefonon.
AJÁNLOTT HOTELEK / MOTELEK:
Hotel PATRIA

http://www.hotelpatria.rs

Villa LARUS

http://www.villalarus.rs

Villa INN

http://www.vilainn.rs

SZERVEZŐ:
Sándor Zsolt: +381 (0)64 1610511 (Viber) , e-mail: hakke101@gmail.com

Szeretettel várjuk!

“HK Spartak” öregfiúk szervezésében!
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