
 

 
 

VII Turniej o Nieoficjalne Mistrzostwo Pomorza  
w kategorii Mini – Hokej 2017 

27.02.2017r. 
 

REGULAMIN      
 

1. ORGANIZATOR:   

 Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel/fax :   (058) 698 86 18 

e-mail :    biuro@mdk.gdynia.pl 

 Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki Gdynia 

 Koordynator turnieju: Bartłomiej Wróbel 

Kontakt : huks_gdynia@wp.pl , tel. 668136923. 

2. CELE:  

 Upowszechnianie zasad sportowej rywalizacji  i postępowania fair- play. 

 Rozwój hokeja na lodzie oraz jego popularyzacja wśród dzieci i młodzieży. 

 Popularyzacja zdrowego stylu życia. 

 Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu. 

 Integracja dzieci i młodzieży.  

 Promowanie hokeja na lodzie na terenie Gdyni. 
 
3. TERMIN I MIEJSCE:  

 Termin: 27.02.2017 (poniedziałek) – w godzinach 11:00 - 15:30. 
                             Odprawa techniczna o godzinie 10:30.  

 Miejsce: Lodowisko w Gdyni przy ul. Bema 33. 
 
4. UCZESTNICY:   

 Uczestnicy turnieju (zawodnicy z roczników 2005/2006 oraz 2007  i młodsi): 

              HUKS Niedźwiadki Gdynia 
 UKS Bombek Malbork  
 UKS Olivia Gdańsk 
 UKS Wikingowie Elbląg 
   

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W turnieju biorą udział 3 zaproszone Kluby oraz organizator. 

 Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 10 lutego 2017 r. 

Wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” prosimy dostarczyć do Koordynatora 

Turnieju drogą elektroniczną na adres: huks_gdynia@wp.pl 

 Drużyny przyjeżdżają z trenerami oraz opiekunami grup. Trenerzy oraz opiekunowie grup 

sprawują nadzór nad zawodnikami podczas trwania Turnieju: w czasie meczu oraz w 

przerwie pomiędzy meczami, w szczególności dbają o porządek i czystość powierzonych 

im szatni zawodniczych.  
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 Zgłoszenie udziału w Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do 

celów edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji. 

 Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 Uczestnicy Turnieju przyjeżdżają na koszt własny. 

 Każdy zawodnik musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia!!! 

 
6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Rocznik 2005/2006/2007 

 Formacje 3 osobowe (składy minimum 3x3 zawodników +1 bramkarz) 

 30 minut gry na lodowisku (zmiany, co 90 sekund na gwizdek sędziego stolikowego 3x6 
zmian bez zatrzymywania czasu) 

 
Rocznik 2008 i młodsi 

 Formacje 3 osobowe (składy minimum 3x3 zawodników + 1 bramkarz) 

 30 minut gry na lodowisku (zmiany, co 90 sekund na gwizdek sędziego stolikowego 3x6 
zmian bez zatrzymywania czasu) 

 Wszystkie roczniki grają jedną tercję 30 minutową bez zmian stron. 

 W przypadku kary wchodzi na lód dodatkowy zawodnik z formacji przeciwnej (do 
czasu końca zmiany!). 

 Punktacja w meczu: 
2 punkty - wygrany, 1 punkt - remis i 0 punktów przegrany 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupach decydują kolejno: wynik 
bezpośredniego meczu, stosunek bramek, większa liczba zdobytych bramek, mniejsza 
liczba straconych bramek 

 Bramki pełnowymiarowe 
 

Obowiązuje zakaz gry ciałem !!! 
 
7. NAGRODY:   

 Puchar i dyplom dla drużyny za miejsca I-III. 

 Pamiątkowe medale za udział w turnieju dla wszystkich zawodników. 
 
 
 
 

 
                Koordynator Turnieju                                       Kierownik Działu Sportu i Rekreacji  
          
 
                 Bartłomiej Wróbel                                                   Tatiana Różankiewicz 


