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Nemzetközi Jégkorong Torna Kiskőrösön 

„Classic Winter 2015” 

2015.február 27-március 1. 

 

Program 

 2015.február 27, péntek: Beosztás szerinti mérkőzések, este üdvözlő vacsora a 

jégcsarnok büféjében.  

 2015.február 28, szombat: Reggel 8:00-tól mérkőzések, 13:00-kor megnyitó 

ceremóniára kerül sor, este pedig borkóstolóval egybekötött vacsorára hívjuk a 

résztvevőket. 

 2015. március 1, vasárnap: Reggel 09:30-tól döntő mérkőzések, 15:00-kor 

eredményhirdetés, majd egy késői ebéddel kedveskedünk a résztvevőknek.  

Szabályzat 

A jelentkezők életkorától függően két csoportban szervezzük a Classic Winter 2015 tornát! 

(+40 illetve -40)  

Az IIHF szabályzata érvényes a mérkőzések alatt az alábbi szabálymódosításokkal: 

- testjáték nem engedett 

- tilos felszabadítás nincs 

- slapshot nem megengedett 

Minimum létszám: 8+1 

Maximum létszám: 12+1 

Létszám a jégen: 4+1 

Korhatár: min. 16 év. Mindkét korosztálynál (+40, -40) 2 db játékos lehet eltérő korú.  

Bemelegítés: 5 perc 

Jégfelújítás: 1.harmad után 

Játékidő: 2×20’ futóidő (mérkőzés utolsó 2’ játékidő!) 

Játékszabály:győztes meccs után 2 pont jár, vesztes meccs után 0 pont jár. Döntetlen esetén 

alapszakaszban, rájátszásban azonnal büntetők döntenek (3-3, illetve amíg el nem dől)  

Büntetés: szabálytalanságok elviselő játékos büntetőlövést végez.  

Pálya mérete: 41x20 m 
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Nevezési díj 

A nevezési díj csapatonként 400Euro. (Legkésőbb a 27. pénteki regisztráció alkalmával 

kérjük befizetni!) 

A nevezési díj tartalmazza: 

- a jég kifogástalan állapotát 

- Játékvezetők jelenlétét 

- versenybírók jelenlétét 

- sportorvos jelenlétét 

- a legjobbaknak járó serlegeket 

- ajándékokat: logózott póló illetve tablókép minden csapat részére 

- péntek esti vacsorát + 1 aperitif a jégcsarnok büféjében 

- szombat esti borkóstolóval egybekötött vacsorát a Szentpéteri Borpincében  

- vasárnap délutáni egytálételt 

- az első három helyezést elérő csapatok jutalmát 

- a torna legjobb kapusának, csatárának, hátvégjének jutalmát 

- ’fair play’ kupát 

Fizetési lehetőség 

HC Kiskőrös Alapítvány 

6200 Kiskőrös Dózsa György u. 46 (Jégcsarnok) 

www.kiskoroskori.hu 

Bank: 12062003-01288430-00100007 

IBAN: HU31 1206 2003 0128 8430 0010 0007 

Öltözők 

A jégcsarnok területén korszerűen felszerelt öltözők állnak a csapatok rendelkezésére. Az 

öltöző beosztást a helyszínen kifüggesztve találják a játékosok. 

Szállás 

Azok számára, akik szállást igényelnek a Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdőben 

tudjuk biztosítani a szálláslehetőséget. 

Szállásár: 

- két-, ill. több ágyas szobában: 4.500.- / fő/ éj 

- egyágyas felár: 1.500.- / szoba/ éj 

- Reggeli: 1.500.- / fő / alkalom 

http://www.kiskoroskori.hu/
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További információk a regisztráció során átvett információs füzetben. 

A szállás igényét kérjük előre jelezni! 

Büfé 

A jégcsarnok területén a torna egész ideje alatt, büfé áll a játékosok és vendégek 

rendelkezésére. 

Jelentkezés 

Részvételi szándékot 2015.január 31-ig kérjük jelezni, valamint a jelentkezési lapokat 

szíveskedjenek kitöltve visszaküldeni! 

Szekeres Károly 

E-mail: karolyszekeres13@gmail.com 

Tel.:+36 20/ 9644745 

Regisztráció 

A jégcsarnok büféjében a csapatoknak jelentkezniük kell a regisztrációs ponton, ahol 

megkapják a tornára vonatkozó információ csomagot (csoportbeosztás, öltöző beosztás, 

szállás, közlekedés, taxi, büfé étlap, stb.) 

 

Minden csapat jelentkezését szeretettel várjuk! Jég Veled! 

 

 

 

 


