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PROPOZICIJE 
 

OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA U HOKEJU NA LEDU U-13 (2009 i mlađi) 
ZAGREB, 06-08. SVIBNJA 2022. 

 

DOPING NIJE HOKEJ 
 
 
 
 
 

PRAVILA NATJECANJA 

 pravo nastupa na turniru imaju igrači rođeni nakon 1.1.2009 
 minimalan broj igrača je 12+ golman 
 Igra se preko cijelog leda 5 na 5 + golman 
 Minimalan broj utakmica je 4 (+ dodatna utakmica za prve dvije momčadi u 

grupama) 
 na turniru sudjeluje 8 momčadi 
 utakmice traju 2 x 20 minuta, odmor između polovina je 3 minute 
 vrijeme se zaustavlja samo na postignuti gol, za vrijeme kazne i na time-out 
 za pobjedu se dodjeljuju 3 boda, za neriješen rezultat 1 bod, a 0 za poraz 
 u slučaju da dvije ili više momčadi sakupe jednak broj bodova nakon 3 

utakmice, redoslijed se određuje pravilnikom ''Z'' 
 u slučaju neriješenog rezultata na utakmicama za 7,5,3 i 1 mjesto, izvodit će 

se 3 panela (ako je i dalje izjednačeno, penali se pucaju 1 za 1 do pobjednika) 
 na turniru vrijede sva pravila koja propisuje IIHF 
 organizator osigurava suce, doktore i zapisničare 
 kazne: 1 minuta, 1+5 minuta, 1 minuta + kazna igre 
 svaka momčad mora imati 2 kompleta dresova i štucni različitih boja 

 
 
 
PRAVILNIK ''Z'' 

1. Međusobni susret  
2. Gol razlika između momčadi sa jednakim brojem osvojenih bodova  
3. Ukupna gol razlika  
4. Veći broj postignutih golova 
5. Veći broj utakmica u kojima momčad nije primila nijedan gol (''shoot-out'')  
6. Manji broj kaznenih minuta  
7. Bacanjem novčića ''pismo-glava'' 
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ŽALBE 
 
Žalba se može uložiti do 15 minuta nakon završetka utakmice na koju se žalba 
odnosi uz uplatu od 50€ (novac će biti vraćen ako žalba bude prihvaćena). 
 
 
 
NAGRADE 

 pehari za prvo, drugo i treće mjesto 
 zlatne, srebrne i brončane medalje 
 mnoštvo pojedinačnih nagrada... 
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