
           

TURNIR JEKLENA VOLJA - ULIČNI HOKEJSKI TURNIR

 TEDEN ŠPORTA JESENICE 2020
Petek, 19. junij 2020 ob 15:30
Športni park Podmežakla

Vabljeni na turnir Jeklena volja v uličnem hokeju na asfaltu, ki ga v sklopu Dnevov športa - Jesenice
2020, organiziramo v Športnem parku Podmežakla v petek, 19.junija 2020 od 15:30 dalje. 

Na Jesenicah je bila dolga leta med mladimi izjemno priljubljeno igranje hokeja na mestnih ulicah,
dvoriščih blokov in športnih igriščih. Odločili  smo se ponovno oživeti včasih zelo priljubljeni ulični
hokej. V sodelovanju Športne zveze Jesenice, hokejskega kluba HDD SIJ Acroni Jesenice in Zavoda za
šport Jesenice vas vabimo v športni park, da preživite prijetno petkovo popoldne v dobri družbi.

Izvedba turnirja:
- petek, 19.6.2020 ob 15:30
- zunanja košarkarska igrišča v športnem parku, v primeru slabega vremena bo turnir v Športni 

dvorani Podmežakla

Kategorije:
- od 7 do 12 let 
- od 13 do 16 let

Propozicije tekmovanja:
- prijave do četrtka, 18.6.2020 na jesenice@olympic.si ali GSM 041 676 554, startnine ni!
- sistem tekmovanja odvisen od števila prijavljenih ekip
- žreb pred začetkom tekmovanja v petek, 19.6.2020 ob 15:15
- ekipo sestavljajo 4 igralci v polju in največ 2 menjavi, igralci se poljubno menjajo
- tekma se igra 15 minut, v primeru neodločenega izida sledi 5 minutni podaljšek oziroma igra 

do »zlatega« gola. Če po koncu podaljška še vedno ni zmagovalca, sledijo kazenski streli s 
polovice igrišča na prazen gol

- igra se v športnih copatih s hokejsko palico in tenis žogico na male gole
- telesni kontakti niso dovoljeni
- tekme sodijo hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice
- zmagovalni ekipi iz vsake starostne kategorije po koncu turnirja sestavita skupno ekipo in se v 

dodatni tekmi pomerita z ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice
- vsi udeleženci tekmovanja so dolžni spoštovati pravila »Fair play« in se obnašati športno do 

nasprotnih igralcev in sodnikov
- ekipa se tekmovanja udeleži na lastno odgovornost

Preživite prijeten dan v družbi s hokejisti SIJ Acroni Jesenice!
Športni pozdrav!
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