
Classic Winter 

Kiskőrös 

 2014.02.22. Szombat 

Rendező: HC KISK ŐRÖS 

  

8:00 Liptószentmiklós — HC Kiskőrös I 

8:40 Rolba 

9:00 Ferguson Csíkszereda — HC Kiskőrös II 

9:40 
Rolba 

 

10:00 Zsögödi Medvék — Spartak Szabadka 

10:40 Rolba 

11:00 Csíkmadaras — KHL Tapiri 

11:40 Rolba 

12:00 Liptószentmiklós — Zsögödi Medvék 

12:40 Rolba 

13:00 Ferguson Csíkszereda — Csíkmadaras 

13:40 Rolba 

14:00 Spartak Szabadka — HC Kiskőrös I 

14:40 Rolba 

15:00 KHL Tapiri — HC Kiskőrös II 

15:40 Torna vége 
 

2014.02.23. Vasárnap 

  

10:00 Liptószentmiklós — Spartak Szabadka 

10:40 Rolba 

11:00 Ferguson Csíkszereda — KHL Tapiri 

11:40 
Rolba 

 

12:00 Zsögödi Medvék — HC Kiskőrös I 



12:40 Rolba 

13:00 Csíkmadaras — HC Kiskőrös II 

15:00 Eredményhírdetés 

 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 
� A mérkőzések kezdetekor minimum 8 fő mezőnyjátékos +1 fő kapus jelenléte szükséges. A 

maximális nevezési létszám 12+1 fő lehet. 
� A mérkőzéseken csak egész sorok játszhatnak. Tehát 4x4 +1 kapus. 
� A torna mérkőzéseinek időtartama 2x20 perc futóórával, teljes sorcserével, a mérkőzés során a 

csapatok kapust cserélhetnek.  
� Kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára küldeni. 
� Test-test elleni játék nem megengedett, a vétkes já tékos csapata ellen büntet ő lövést kell 

ítélni. A büntet ő lövést a sértett játékos – annak esetleges sérülés e esetén a sorából edz ő 
által kiválasztott társa – végezheti el a kezd őponttól indulva,  a korong folyamatos kapu 
irányába történő haladásával. Ha már egyszer ellőtték a korongot, az akciót befejezettnek kell 
tekinteni, és semmilyen második kísérletből nem lehet gólt elérni!  

� Sérülést, balesetveszélyt előidéző, kirívó, vagy szándékos szabálytalanság esetén a vétkes játékost 
arról a mérkőzésről végleg ki kell állítani, csapata ellen a test-test elleni szabályt kell alkalmazni. 

� Pattintott lövés nem megengedett, az így szerzett gól nem érvényes, a játék a korong valamely 
sarokba dobásával folytatódik. 

� Kapu környéki játékmegszakítások – korong kapus általi birtoklása, kapuhálóra ül a korong – 
alkalmával, a játékot meg kell állítani, az a korong valamely sarokba dobásával folytatódik. 

� Az eseményeken résztvevő edzőknek a játékvezetők felé történő hevesebb szabályértelmezése 
esetén első esetben a játékvezető figyelmeztetést alkalmaz-hat. Figyelmeztetés alkalmával a 
játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal 
folytatódik. Az edző általi ismételten hevesebb szabályértelmezés alkalmával, a játékot meg kell 
szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.  

 
A mérkőzés versenybíróságának, a szervező csapat felelőseinek vagy a korosztály-felelősnek a 
torna alatt jogában áll ellenőrizni a pályára lépő játékosokat (személyét azonosságát, orvosi 
igazolás meglétét, érvényességét). 
A mérkőzés alatt tilos az alkohol fogyasztás. Szabálytalanság esetén eseménynapló felvétele 
kötelező. A kötelező védőfelszerelések használatáról a mindenkori IIHF szabálya rendelkezik. 

 
 
 
 
 


