Pravidlá HUMMEL 4 SPORT CUP 2020
(Prešov, 3. - 6 . január 2020)
Usporiadateľ: 4 SPORT s.r.o., Prešov
PRO 4 SPORT Junior o.z. Prešov
Organizačný výbor: Mgr. Marek Gernát – riaditeľ turnaja
Kategórie: chlapci nar. po 1.1. 2001/02 /U19/ (lopta č.3)
chlapci nar. po 1.1. 2003/04 /U17/ (lopta č.3) dievčatá nar. po 1.1. 2003/04 /A17/ (lopta č.2)
chlapci nar. po 1.1. 2005/06 /U15/ (lopta č.2) dievčatá nar. po 1.1. 2005/06 /A15/ (lopta č.1)
chlapci nar. po 1.1. 2007/08 /U13/ (lopta č.1) dievčatá nar. po 1.1. 2007/08 /A13/ (lopta č.1)
Vecné ceny:
Na turnaji budú odmenené v každej kategórii prvé tri najlepšie tímy nasledovne:
•
víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto v každej kategórii turnaja;
•
diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily v každej kategórii turnaja;
•
vecné ceny pre každého hráča tímu na prvom, druhom a treťom mieste v každej kategórii turnaja /max.18
hráčov/;
•
najlepší brankár, hráč a strelec v každej kategórii turnaja.
Každá kategória je sponzorovaná spoločnosťou SINTRA šport s.r.o., športovými výrobkami v hodnote 1 000,- €.

Tímy:
Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb, vrátane trénera a vedúceho tímu. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia
hráčov sú organizátormi vítaní!
Hráči štartujú na registračný preukaz /slovenské tímy/ alebo platný cestovný pas. Vek hráčov nesmie presiahnuť
určenú hranicu v každej kategórii. Hráč môže štartovať len za jeden tím a len v jednej vekovej kategórii.
Vedúci tímov musia mať k dispozícii počas celého turnaja nasledovné dokumenty:
• registračné preukazy každého hráča, zahraničné tímy platné cestovné pasy;
• karty poistenca každého hráča.
Prehlásenia:
Zúčastnené tímy sú povinné odovzdať pri registrácii:
• Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a dokladoch hráčov
• Súpisku hráčov, vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla registračného preukazu,
u zahraničných tímov čísla pasu a čísla dresu.
Pravidlá:
Hrá sa podľa hádzanárskych pravidiel IHF a SZH a týchto propozícií.
Hrací systém:
Tímy v každej kategórii hrajú v základnej skupine systémom každý s každým /jednokolovo/ podľa priloženého
harmonogramu zápasov; podľa počtu tímov a skupín v jednotlivých kategóriách budú nasledovať zápasy „play-off“
až do finále.
Nadstavba:
V kategóriách, v ktorých bude dve a viac skupín, sa ďalej hrá systémom „play-off“ až do finále. V nadstavbe
pri nerozhodnom výsledku (play-off zápasoch) budú nasledovať 3 x 7m hody. Ak sa nerozhodne, každý tím bude
realizovať 1 x 7m hod až do rozhodnutia. Ten istý hráč môže opakovane realizovať hod až po vystriedaní všetkých
hráčov tímu (vrátane brankára).
Zastavovanie času:
Tím nemá k dispozícii ani jeden team time - out. Hrací čas sa nezastavuje, je možné ho prerušiť iba zo závažných
dôvodov (zranenie hráča a pod. – NIE pri udeľovaní progresívneho alebo osobného trestu).
Posledných 30 sekúnd – (platia pravidlá IHF), a zároveň tu platia vyššie uvedené pravidlá zastavovania času aj počas
týchto posledných 30 sekúnd.

Hrací čas:
2 x 25 min – kat. U19, 2 x 17 minút – kat. U17, A17; 2 x 15 minút- kat. U15, U13, A15, A13, prestávka 1´.
Tresty hráčov: Vylúčenie hráča - 1´
Hodnotenie:
Víťazstvo v stretnutí - 2 body, remíza - 1 bod, prehra - 0 bodov.
O poradí v skupine rozhoduje:
a) celkový počet získaných bodov;
b) vzájomné stretnutie;
c) rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí;
d) rozdiel gólov zo všetkých stretnutí;
e) vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí.

Výstroj:
Jednotné dresy, halová obuv, ktorá nenecháva čierne stopy! Pokiaľ je to možné, tak si prineste 2 sady dresov
rôznych farieb. V prípade, že tímy vo svojom zápase budú mať rovnakú farbu dresov, tak sa použijú rozlišovačky.
Rozlišovačky bude mať ten tím, ktorý je vo vyžrebovaní uvedený na druhom mieste. Hrá sa loptami značky
HUMMEL.
Nástup tímov:
Do priestorov ihriska môžu ísť s hráčmi/hráčkami len tréner, vedúci tímu a lekár tímu. Nástup tímov na zápasy
bude spoločný, pod vedením rozhodcu zápasu. Podľa zápisu hosťujúci tím podáva ruky súperovi. Tím, ktorý do 5
min. nenastúpi na zápas podľa časového rozpisu, tento zápas prehráva kontumačne. V prípade telefonického
upozornenia je možnosť preloženia zápasu, ale len z adekvátnych dôvodov.
V každej hale budú pre účastníkov turnaja k dispozícii 4 šatne, to znamená, že po každom zápase tím do 10 minút
uvoľní šatňu pre ďalšie tímy podľa rozlosovania.
Konfrontácia:
Zápis o stretnutí sa vypisuje min.15 minút pred začiatkom zápasu (tréner si po každom zápase zoberie zápis
o stretnutí), v tomto časovom priestore je možné previesť konfrontáciu, pokiaľ o to jeden z tímov požiada. Protesty
voči štartu hráčov/hráčok sa podávajú počas a do 5 min. od ukončenia zápasu a po zaplatení protestného vkladu
20,- € pri zapisovateľskom stolíku. Ak je protest opodstatnený, vklad sa vracia späť. Tréner je povinný dať
k nahliadnutiu registračné karty alebo cestovné pasy (zahraničné tímy) hráčov zapísaných na súpiske,
zápis o stretnutí a súpisku. V prípade, že tieto dokumenty nepredloží, bude zápas skontumovaný. ŠTK má
právo pri registrácii tímu previesť komplexnú konfrontáciu!
Poistenie:
Zúčastnené tímy sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na
turnaji. Upozorňujeme účastníkov zo štátov EÚ, že v prípade potreby zdravotného ošetrenia, musí byť držiteľom
Eurokarty, na základe ktorej bude ošetrenie vykonané bezplatne. V opačnom prípade si účastník hradí všetky
náklady sám. Všetci účastníci, ktorí nie sú členmi EÚ si všetky náklady spojené s prípadným zdravotným ošetrením
hradia v plnej výške.
Vedúci tímu musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených
osôb na každom zápase počas celého turnaja.

Call centre telefónne čísla:
0918 315 372

0918 315 373

0918 315 375

Online výsledky:
www.vysledky.4sport.sk
NOVINKA
!!!Počas turnaja si môžete stiahnuť
aplikáciu 4Sport so všetkými
informáciami o turnaji!!!

