Propozicije:
Pravico nastopa imajo rekreacijske ekipe iz območja Slovenije.
Predviden začetek lige: SREDA, 14 .maj 2014, konec pa predvidoma do
konca meseca junija.
Ekipo na igrišču sestavljajo 4 igralci in vratar.
Igralni dan: torek (po potrebi tudi četrtek)
Vsaka ekipa ima lahko največ 2 registrirana igralca starejša od 18 let, za
mlajše ni omejitve.

Prijave ekip: DO PONEDELJKA 12.O5.2014 na naslov: zsj.programi@siol.net.
Prijava naj vsebuje : ime ekipe, naslov in telefonsko številko ter elektronsko pošto vodje ekipe .

V Torek, 13.05.2014 bo ob 19.00 v sejni sobi Dvorane Podmežakla
sestanek vodij prijavljenih ekip, kjer se bomo dogovorili o pravilih
tekmovanja. Predstavili bomo tudi razpored tekmovanja.
V KOLIKOR BODO PRIJAVLJENE VSAJ 3 EKIPE SESTAVLJENE IZ
MLAJŠIH IGRALCEV, BOMO ORGANIZIRALI ZA NJIH SVOJO LIGO.

STARTNINA IN SISTEM TEKMOVANJA:
Število ekip
3
4
5
6
7
8

Število vseh tekem
6
12
20
21
21
28

Število tekem / ekipo Sistem tekmovanja Višina startnine
4
dvokrožni
130 €
6
dvokrožni
130 €
8
dvokrožni
230 €
7
enokrožni + končnica
210 €
6
enokrožni
190 €
7
enokrožni
210 €

Nagrade :
- medalje za igralce ekip,ki osvojijo 1.,2., 3. mesto
Dodatne informacije: 051 685 240 – g. Šorn

PRAVILA IN – LINE HOKEJSKE LIGE JESENICE 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igra se po pravilih mednarodne In –line zveze .
Liga se igra v športni dvorani Podmežakla na plastični podlagi .
Ekipo sestavljajo največ 12 igralcev + 2 vratarja (14).
Vsaka ekipa ima lahko največ 2 registrirana igralca starejša od 18 let, za mlajše ni omejitev.
Igrajo 4 igralci v polju + vratar.
Igralni čas 4 x 12 minut (brez ustavljanja ure , razen v zadnji četrtini če ena od ekip vodi z
enim golom prednosti , ko se ura ustavlja zadnji 2 minuti.)
7. Med četrtinami je 1 minutni odmor .
8. Ogrevanja pred tekmo ni , ekipi morata biti pripravljeni za tekmo 5 minut pred napovedanim
časom začetka tekme.
9. Igra se s ploščico.
10. Obvezna oprema : hokejska čelada, rokavice, ščitniki, hokejske ali in line hlače, enaki dresi .
11. Mala kazen 1.30 minute, velika kazen 4 minute, disciplinska kazen 10 minut.
12. Disciplinska kazen igre pomeni avtomatski suspenz ene tekme.
13. Kazen igre pomeni avtomatsko prepoved igranja na naslednji tekmi , ter dodatna prepoved
igranja v višini + 1 tekma, +2 tekmi (odvisno od teže prekrška. Kazen izreče vodstvo tekmovanja.
V primeru hujše kršitve pravil, napada nasprotnega igralca, napada na sodnika se lahko izreče
tudi prepoved igranja za vso sezono.
14. Vsaka ekipa ima na razpolago eno minuto odmora na tekmi (time out).
15. Točkovanje : zmaga 2 točki, neodločen rezultat 1 točka , poraz 0 točk.
16. Vsak igralec igra na lastno odgovornost, zato organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe,
niti ne odgovarja za osebne stvari in opremo udeležencev. V primeru višje sile lahko
organizatorji tekme preložijo .
Pred prvo tekmo morajo vsi igralci podpisati izjavo , da nastopajo na lastno odgovornost.
16. Vodja ekipe je dolžan 15 minut pred začetkom tekme zapisnikarju predložiti spisek igralcev s
imenom , priimkom in številko dresa .
17. Nagrade se podelijo v skladu z razpisom .

