8.9.2013
4. ROČNÍK
SPORT TREND s.r.o.
HKM ZVOLEN

Organizátor:

SPORT TREND, s.r.o.

Spoluorganizátor:

HKM ZVOLEN

Organizačné zabezpečenie:

Radoslav Grus- 0911 442 620
ragrus@gmail.com

Dátum:

1. Kolo predbežne 24.9.2013

Hospodárske záležitosti:

Firma, ktorú mužstvo reprezentuje uzavrie Zmluvu o reklame s
organizátorom súťaže, na základe ktorej jej bude vystavená
faktúra- daňový doklad (náklad firmy na propagáciu) splatná
prevodným príkazom do 2 dní od podpísania zmluvy.
Organizátor je platcom DPH.
Zápisné pozostáva zo sumy ak sa prihlási 6 mužstiev:

o

1200 € s DPH/ mužstvo (zmluva o reklame, poplatok zahŕňa
všetky náklady na celú sezónu 2013- 2014 cca 14 zápasov
na mužstvo)

o

100 € / mužstvo- istina (viď. pravidla AHL POHRONIE)

Zápisné pozostáva zo sumy ak sa prihlási 8 mužstiev:

o

1000 € s DPH/ mužstvo (zmluva o reklame, poplatok zahŕňa
všetky náklady na celú sezónu 2013- 2014 cca 11 zápasov
na mužstvo)

o

100 € / mužstvo- istina (viď. pravidla AHL POHRONIE)

Spôsob reklamy:

o
o
Prihlášky:

Propagácia firmy v názve mužstva
Umiestnenie loga spoločnosti na www.sporttrend.eu

Prihlášky zasielať do 15.09.2013 (limitujúci počet mužstiev
6- 8 mužstiev )v elektronickej forme na ragrus@gmail.com
Elektronická prihláška bude obsahovať:
1. Názov mužstva
2. Vedúci mužstva, e-mail, telefón
3. Obchodné meno spoločnosti, sídlo, štatutárny zástupca
4. Logo spoločnosti (formát jpg) v rozlíšení min. 300 dpi
5. IČO, DIČ, číslo účtu
6. Počet hráčov
Uzavretie Zmluvy o reklame sa uskutoční do 15.9.2013, následne
bude vystavená faktúra- daňový doklad so splatnosťou do 2 dní.
Doklad o úhrade zaslať elektronicky na
e-mail: ragrus@gmail.com do 20.09.2013

Pravidla súťaže:

K nahliadnutiu na www.sporttrend.eu sekcia AHL POHRONIE

Počet mužstiev:

Počet mužstiev je limitujúci na 6- 8 mužstiev

Súpiska:

Každé mužstvo predloží súpisku hráčov spolu s prihláškou do
súťaže. Minimálny počet hráčov na súpiske je 10+1 brankár,
maximálny počet hráčov je 25+2 brankári.

Prestup hráčov:

Poplatok za prestup, alebo doplnenie do súpisky o nového hráča
počas sezóny je 10 € / hráč Termín posledného prestupu, alebo
doplnenia hráča na súpisku je 31.12.2013
Play- off môže odohrať iba hráč, ktorý odohral minimálne
3 zápasy v základnej časti.

Hrací čas:

zápas trvá ( 3x 15 min. čistý čas)

Hracie dni:

Každý utorok 2 zápasy na ploche „B“
na štadióne HKM ZVOLEN: 1. zápas 19:00- 20:30
2. zápas 20:45- 22:15

Hodnotenie výsledkov:

Výhra- 3 body, Výhra po SN- 2 body, Prehra po SN- 1 bod,
Prehra- 0 bodov

Verzia 1:
Hrací plán pre 6 mužstiev:

1. kolo:
2. kolo:

Postup do
Play- off:

v 1. kole odohrajú zápasy proti sebe
vzájomne všetky mužstva
v 2. kole odohrajú odvetné zápasy proti sebe
vzájomne všetky mužstva

1,2 postupujú do semifinale automaticky.
3 vs 5 a 4 vs 6 v tabuľke hrajú o postup do
semifinále)
hrá sa na 1 víťazný zápas
(ak po zápase bude stav nerozhodný
nasleduje predĺženie, potom SN, víťaz po
SN sa považuje za celkového víťaza série)

Semifinále:

1. v tabuľke vs víťaz 4 vs 6. v tabuľke
2. v tabuľke vs víťaz 3 vs 5 v tabuľke
hrá sa na 1 víťazný zápas

O 5- te miesto:

porazení o postup do play- off
hrá sa na 2 víťazné zápasy
(ak po zápase bude stav nerozhodný
budú nasledovať SN, víťaz po
SN sa považuje za víťaza zápasu

O 3- tie miesto:

porazení semifinalisti
hrá sa na 2 víťazné zápasy

Finále:

víťazi semifinále
hrá sa na 2 víťazné zápasy
(ak po zápase bude stav nerozhodný
budú nasledovať SN, víťaz po
SN sa považuje za víťaza zápasu

Verzia 2:
Hrací plán pre 8 mužstiev:

1. kolo:
2. kolo:
3.kolo:

v 1. kole odohrajú zápasy proti sebe
vzájomne mužstva v tabuľkách (2x 4 mužstva)
v 2. kole odohrajú zápasy proti sebe
vzájomne mužstva v tabuľkách (2x 4 mužstva)
v 3. kole odohrajú zápasy proti sebe na kríž
v tabuľke, každé mužstvo 2 zápasy
Príklad:1. v tabuľke1 vs. 1. V tabuľke 2
1. v tabuľke1 vs. 2. V tabuľke 2

Semifinále:

1. v tabuľke1 vs. 2 v tabuľke2
2.v tabuľke1 vs. 1 v tabuľke2

O umiestnenie:

3. v tabuľke1 vs. 4 v tabuľke2
4. v tabuľke1 vs. 3 v tabuľke2
Víťazi hrajú o 5 miesto
hrá sa na 2 víťazné zápasy
Porazení o 7 miesto
hrá sa na 2 víťazné zápasy
porazení semifinalisti
hrá sa na 2 víťazné zápasy

O 3- tie miesto:

Finále:

víťazi semifinále
hrá sa na 2 víťazné zápasy
(ak po zápase bude stav nerozhodný
budú nasledovať SN, víťaz po
SN sa považuje za víťaza zápasu)

Prezentácia:

Zúčastnia sa organizátor a spoluorganizátor súťaže, vedúci
mužstiev dňa 17.09.2012 o 18:00 hod. v reštaurácii hokejka na
štadióne HKM Zvolen.

Rozhodcovia:

Zabezpečí organizátor na každý zápas rozhodcu

Zdravotné služby:

Každý hráč sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie a
vlastnú zodpovednosť. Súhlas bude potvrdením podpisom hráča
na súpiske mužstva

Vyhodnotenie:

1. miesto: pohár + občerstvenie, medaile pre každého hráča
2. miesto: pohár + občerstvenie, medaile pre každého hráča
3. miesto: pohár + občerstvenie, medaile pre každého hráča
Najlepší hráč a brankár - vecné ceny
Najlepší hráči z každého mužstva- vecné ceny

Tlačivá:

Prihláška do súťaže, Súpiska hráčov- tlačivá sú k stiahnutiu na
www.sporttrend.eu sekcia AHL POHRONIE, al. pošlem mailom

Informácie:

Minimálne 2 dni pred začiatkom sezóny rozlosovanie a
info na stránke www.facebook.com sekcia AHL POHRONIE,
Radoslav Grus- 0911 442 620, ragrus@gmail.com

Poznámka:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny propozícii.

