
                                                      REGULAMIN TORKAT CUP 2019

1.Organizatorem Turnieju Torkat Cup jest Fundacja ,,SPORTOWE KATOWICE”.
2.Turniej zostanie rozegrany w Katowicach w dniach 13-14.04
3.Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
   Kat 1:2007-2010   (niedziela 14.04)
   Kat 2:2009-2010   (sobota 13.04)
   Kat 3:2011 i młodsi  (sobota 13.04)
4.Zasada rozgrywek
Kategoria I.
a)Do gry uprawnieni są zawodnicy rocznika 2007,2008,2009,2010
b)Zespoły zobowiązane są do wystawienia odpowiedniej ilości zawodników:
min:10+1 (bramkarz)
max:20+2(bramkarzy)
c)Zawodnicy muszą posiadać książeczki zdrowia  z aktualną zdolnością do uprawiania hokeja na 
lodzie.
d)Kierownik drużyny lub trener ma obowiązek na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu 
dostarczyć sędziom książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem oraz zestawienie zawodników do 
sprawdzianu. 
e)Mecz będzie rozegrany w systemie każdy z każdym dla 4 drużyn.
f)Każdy mecz będzie trwał 2 x 20 min.
h)Zmiany lotne (bez sygnału dźwiękowego)
i) Wszystkie sprawdziany muszą zostać rozstrzygnięte. W przypadku remisu w sprawdzianie 
bezpośrednio po zakończeniu regulaminowego czasu gry (2x20min.) rozgrywana będzie seria 
rzutów karnych po 3 karne każdej drużyny. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia serie po 1 
karnym każdej drużyny, aż do skutku 
h)Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuję 3 punkty, za zwycięstwo po 
karnych 2 punkty oraz za porażkę po karnych 1 punkt. 
Przy równej liczbie punktów w Tabeli dwóch lub większej ilości drużyn decyduje: 

– w przypadku dwóch drużyn kolejno: mecz bezpośredni, stosunek bramek strzelonych do 
straconych, bramki strzelone.

–  w przypadku większej ilości drużyn “mała tabela” między zainteresowanymi drużynami i 
także kolejno punkty w małej tabeli, stosunek bramek strzelonych do straconych, bramki 
strzelone. 

j) W sprawdzianach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie dla kategorii: żak młodszy(zmiany
lotne,faul-kara,strzał z klepy) z wyłączeniem punktu dt.czasu gry (REGULAMIN ROZGRYWEK 
MŁODZIEŻOWYCH 2018/2019).

Kategoria II.
a)Do gry uprawnieni są zawodnicy rocznika 2009,2010
b)Zespoły zobowiązane są do wystawienia odpowiedniej ilości zawodników:
min:9+1 (bramkarz)
max:14+2(bramkarzy)
c)Zawodnicy muszą posiadać książeczki zdrowia  z aktualną zdolnością do uprawiania hokeja na 
lodzie.



d)Kierownik drużyny lub trener ma obowiązek na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu 
dostarczyć sędziom książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem oraz zestawienie zawodników do 
sprawdzianu. 
e)Sprawdzian będzie rozegrany w systemie każdy z każdym dla 5 drużyn.
f)Każdy sprawdzian będzie trwał 18 min.
h)Zmiany co 60 s na sygnału dźwiękowy
i) Wszystkie sprawdziany muszą zostać rozstrzygnięte. W przypadku remisu w sprawdzianie 
bezpośrednio po zakończeniu regulaminowego czasu gry (18min.) rozgrywana będzie seria rzutów 
karnych po 3 karne każdej drużyny. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia serie po 1 karnym
każdej drużyny, aż do skutku 
j)Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuję 3 punkty, za zwycięstwo po 
karnych 2 punkty oraz za porażkę po karnych 1 punkt. 
Przy równej liczbie punktów w Tabeli dwóch lub większej ilości drużyn decyduje: 

– w przypadku dwóch drużyn kolejno: sprawdzian bezpośredni, stosunek bramek strzelonych 
do straconych, bramki strzelone.

– w przypadku większej ilości drużyn “mała tabela” między zainteresowanymi drużynami i 
także kolejno punkty w małej tabeli, stosunek bramek strzelonych do straconych, bramki 
strzelone. 

k) W sprawdzianach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie dla kategorii: mini hokej kategoria
I
l) Obowiązuje krążek lekki
m) Ilość zawodników na lodzie 3x3 

Kategoria III
a)Do gry uprawnieni są zawodnicy rocznika 2011 i młodsi
b)Zespoły zobowiązane są do wystawienia odpowiedniej ilości zawodników:
min:8+1 (bramkarz)
max:14+2(bramkarzy)
c)Zawodnicy muszą posiadać książeczki zdrowia  z aktualną zdolnością do uprawiania hokeja na 
lodzie.
d)Kierownik drużyny lub trener ma obowiązek na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu 
dostarczyć sędziom książeczki zdrowia sportowca ze zdjęciem oraz zestawienie zawodników do 
sprawdzianu. 
e)Mecz będzie rozegrany w systemie każdy z każdym dla 4 drużyn.
f)Każdy mecz będzie trwał 18 min.
h)Zmiany lotne (bez sygnału dźwiękowego)
i) Wszystkie sprawdziany muszą zostać rozstrzygnięte. W przypadku remisu w sprawdzianie 
bezpośrednio po zakończeniu regulaminowego czasu gry  rozgrywana będzie seria rzutów karnych 
po 3 karne każdej drużyny. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia serie po 1 karnym każdej 
drużyny, aż do skutku 
h)Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuję 3 punkty, za zwycięstwo po 
karnych 2 punkty oraz za porażkę po karnych 1 punkt. 
Przy równej liczbie punktów w Tabeli dwóch lub większej ilości drużyn decyduje: 

– w przypadku dwóch drużyn kolejno: mecz bezpośredni, stosunek bramek strzelonych do 
straconych, bramki strzelone.

–  w przypadku większej ilości drużyn “mała tabela” między zainteresowanymi drużynami i 
także kolejno punkty w małej tabeli, stosunek bramek strzelonych do straconych, bramki 
strzelone. 

i)Obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie dla kategorii:mini hokej kategoria 2
 -obowiązuje krążek lekki
 -ilość zawodników na lodzie 4x4



5)Komisja techniczna turnieju.
Komitet Organizacyjny powołuje na czas trwania turnieju 3 -osobową Komisję Techniczną w 
składzie:

– przewodniczący,
– sekretarz zawodów
–  przedstawiciel organizatora 

– Komisja Techniczna przeprowadzi weryfikację spotkań po każdym dniu turnieju . 
– Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu .

6) Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji przepisów niniejszego 
regulaminu które mogą być przedmiotem sporu 


