
ORSZÁGH CUP 2014 /6. – 8.  jún/  Zvolen 
5. ročník hokejbalového turnaja 

zimný štadión, HALA A, HALA B,  

hokejbalové ihrisko na letnom štadióne RATES – areál pri Hoteli Tenis 

ORGANIZÁTORI:  

hlavný organizátor: Martin Caban 

organizátori: Ján Caban, Ján Blazsek 

športový riaditeľ: Andrej Nemček 

partneri: umiestnení na plagáte turnaja Országh Cup 2014, na oficiálnej stránke 

http://www.orszaghcup.sk a na oficiálnej FB stránke https://www.facebook.com/OrszaghCUP 

štartovné 150 EUR / tím 

42 tímov zo Slovenskej hokejbalovej extraligy a regionálnych súťaži z celého Slovenska, 

slovenská hokejbalová reprezentácia juniorov (U20), slovenská hokejbalová reprezentácia 

dorastencov (U18), tímy budú postupne predstavované na oficiálnej FB stránke  

hrací čas: 2x12 min. čistý čas, medzi polčasmi nie je prestávka, nasleduje len výmena strán 

pravidlá: všetky platné pravidlá SHbÚ, 5+1, minimálny počet hráčov na súpiske jedného 

tímu je 9+1, súpiska sa uzatvára pri prezentácii tímu, po odovzdaní súpisky NIE JE možné 

v priebehu turnaja dopisovať nových hráčov, turnaja sa smú zúčastniť len hráči na súpiske; 

výnimku organizátor schvaľuje v prípade brankárskeho postu (napr. zranenie) – v takom 

prípade je povolené dopísanie brankára za podmienky, že na turnaji nechytal za iný tím 

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 

v prípade dvoch osobných trestov v jednom zápase, osobného trestu do konca zápasu alebo 

trestu v hre nebude môcť hráč nastúpiť na nasledujúci zápas. Prípadne po prerokovaní 

závažnosti priestupku a uhradení kaucie 10 € organizátorovi bude môcť hráč nastúpiť –  

to neplatí o treste v hre, v takom prípade 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, prosíme dodržiavajte rozpis, ktorý bude zverejnený,  

ak sa tím na zápas nedostaví v úradnom začiatku, rozhodcovia majú právo zápas ukončiť 

a tímu bude pripísaná kontumačná prehra 

http://www.orszaghcup.sk/
https://www.facebook.com/OrszaghCUP


HRACÍ MODEL TURNAJA: 

PIATOK, SOBOTA – 8 skupín po 4 tímy, 2 skupiny po 5 tímov 

bude sa hrať každý s každým v skupinách, organizátor sa bude snažiť rozpis prispôsobiť tak, 

aby sa tímy na jednotlivých hracích plochách rotovali a aby podľa možnosti takmer každý 

účastník ukázal svoju univerzálnosť na rôznych typoch hracej plochy (leštený betón  

na hale A, umelý povrch na hale B, resp. asfalt na letnom štadióne) – výnimku organizátor 

udeľuje slovenskej reprezentácii juniorov U20 a slovenskej reprezentácii dorastencov U18, 

ktoré všetky zápasy (minimálne v základných skupinách) v rámci prípravy na majstrovstvá 

sveta odohrajú na umelom povrchu.  

pre určenie poradia v skupinách sa postupuje v zmysle nasledovného kľúča: 

1. body 

2. lepší vzájomný zápas* 

3. rozdiel skóre 

4. vyšší počet strelených gólov 

5. 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  

pre určenie celkového poradia po základných skupinách a nasadenie do play-off  

sa postupuje v zmysle nasledovného kľúča: 

1. víťazi skupín (1. – 10.) zoradení podľa kritérií: 

a. body 

b. rozdiel skóre 

c. vyšší počet strelených gólov 

d. žreb 

2. 2. tímy v skupinách (11. – 20.) zoradené podľa kritérií: 

a. body 

b. rozdiel skóre 

c. vyšší počet strelených gólov 

d. žreb 

3. 3. tímy v  skupinách (21. – 30.) zoradené podľa kritérií: 

a. body 

b. rozdiel skóre 

c. vyšší počet strelených gólov 

d. žreb 

4. 4. tímy v  skupinách (31. – 40.) zoradené podľa kritérií: 

a. body 

b. rozdiel skóre 

c. vyšší počet strelených gólov 

d. žreb 



5. 5. tímy v 5-členných skupinách (41. – 42.) zoradené podľa kritérií: 

a. body 

b. rozdiel skóre 

c. vyšší počet strelených gólov 

d. žreb 

 

POZNÁMKA: pre tímy na 1. – 4. miestach z 5-členných skupín sa pre účely 

nasadzovania do play-off neráta zápas s posledným tímom v skupine 

SOBOTA večer, NEDEĽA – play-off, do play-off postupujú tímy umiestnené v základných 

skupinách na 1. – 4. mieste, pre tímy na 5. miestach v dvoch 5-členných skupinách sa turnaj 

končí  

tímy na 1. a 2. miestach + štyri najlepšie tímy na 3. miestach postupujú priamo do hlavnej 

časti play-off turnaja (2. kolo play-off), ostatné tímy na 3. miestach, a tímy  

na 4. miestach skupín hrajú kvalifikačnú časť play-off (1. kolo 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. kolo play-off – 8 dvojíc (tímy umiestnené v základných skupinách na 3. miestach 

okrem štyroch najlepších na 3. mieste, tímy na 4. miestach), 

2. kolo play-off – 16 dvojíc (tímy umiestnené v základných skupinách  

na 1. a 2. miestach, štyri najlepšie tímy na 3. miestach a 8 postupujúcich z 1. kola  

play-off) 

3. osemfinále play-off – 8 dvojíc (16 postupujúcich z 2. kola play-off) 

4. štvrťfinále play-off – 4 dvojice (8 postupujúcich z 3. kola play-off) 

5. semifinále play-off – 2 dvojice (4 postupujúci zo štvrťfinále play-off) 

6. o 3. miesto (zápas sa nehrá, víťaza určia nájazdy) 

7. finále 

 

pre play-off platí kľúč, že najvyššie nasadený tím do konkrétneho kola play-off hrá s najnižšie 

nasadeným pre konkrétne kolo play-off, pre účel tohto pravidla a pre situáciu, že horšie 

nasadený tím porazí v konkrétnom kole lepšie nasadený, pre ďalšie kolo play-off sa víťazovi 

duelu priraďuje pozícia toho z dvojice, ktorá bola výhodnejšia 

príklad:  

- v 1. kole play-off sa stretne proti sebe 32. a 33. nasadený tím 

- v 2. kole play-off bude hrať 32 tímov, pričom má hrať 1. nasadený (t.j. najlepší tím po 

zákl. skupinách) s 32. nasadeným, ak však z uvedeného súboja 1. kola play-off 

postúpi nasadený č. 33, pre 2. kolo play-off vďaka víťazstvu získava nasadzovaciu 

pozíciu svojho vyššie nasadeného súpera, t.j. pozíciu č. 32) 

z tohto pravidla bude existovať počas 1. a 2. kola play-off jediná výnimka, a to v prípade,  

ak by na seba mali naraziť tímy z jednej základnej skupiny, potom zloženie dvojíc koriguje 

organizátor so zreteľom na dodržanie férovosti 

povinný výstroj:  rovnaká sada dresov (ak tím disponuje viacerými sadami dresov, 

organizátorom to veľmi pomôže, nie je však podmienkou mať viac sád dresov), akceptujeme 



max. 3 odlišné dresy hráčov pre tím, musí však byť zachovaná rovnaká farba dresu, chrániče 

holení minimálne futbalové riadne zakryté štucňami, rukavice hokejové alebo hokejbalové, 

nesmú byť futbalové, cyklistické a pod., hráčska prilba pre hráčov starších ako 20 rokov  

je odporúčanou súčasťou výstroja, nie však povinnou, brankári komplet výstroj; 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 

rozpis: je zverejnený na oficiálnej stránke a na oficiálnej FB stránke 

prezentácia tímu je najneskôr 45 minút pred začiatkom prvého zápasu konkrétneho tímu 

v priestoroch pred hlavným štadiónom, pre tímy hrajúce svoj prvý zápas na turnaji na Letnom 

štadióne najneskôr 1 hodina pred začiatkom prvého zápasu, Vedúci tímu podpisom  

na súpisku preberá zodpovednosť za svoj tím a za všetky škody spôsobené organizátorom 

kategória turnaj sa hrá v kategórii seniori, povolená účasť hráčov nižších vekových kategórii, 

minimálny vek 15 rokov 

výklad pravidiel, postupových kľúčov, tie-breakingových parametrov turnaja 

(rozhodovanie o konečnom poradí) Vám počas turnaja ochotne vysvetlí športový riaditeľ 

Andrej Nemček 

schvaľovanie zmien v programe, rozpisoch, výnimiek zo stanovených pravidiel turnaja 

je plne v kompetencii Organizačného výboru turnaja a tento si na prípadné úpravy 

vyhradzuje právo 

podávanie námietok ohľadom športovej časti turnaja ústne alebo písomne športovému 

riaditeľovi turnaja Andrejovi Nemčekovi 

podávanie námietok ohľadne technickej časti turnaja ústne alebo písomne hlavnému 

organizátorovi turnaja Martinovi Cabanovi 

 

 

Na Vašu účasť sa teší Organizačný výbor Országh Cupu 2014! 

 

vypracoval: Andrej Nemček, športový riaditeľ turnaja, v B. Bystrici 27.5.2014, aktualizované 

2.6.2014, 4.6.2014 a 5.6.2014 


