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ŠD RIHL razpisuje 

 
Odprto DP v in-line (roler) hokeju za ženske po verziji FIRS 

 
V tekmovanje se lahko prijavijo ekipe, ki prihajajo iz območja RS in okoliških držav (Avstrija, 
Hrvaška, Madžarska, Italija). 
 
Tekmovanje bo v celoti potekalo na igrišču Tenis Pub na Selu pri Žirovnici (Selo pri Žirovici 32b) 
 
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh ali treh (odvisno od števila prijav) predtekmovalnih turnirjev 
ter finalnega turnirja, ki bo v soboto 2. julija 2011 skladno s finalom moškega DP. 
 
Tekmovalni dan je sobota ali nedelja (po dogovoru z ekipami).  
 
Datumi predvideni za igranje predtekmovalnih turnirjev so: 4. / 5.6., 11. / 12.6, 17. / 18.6 in 25.6. 
(na ta dan bo izpeljan tudi Memorial Dušana Bajta na katerem bodo nastopile tudi ženske ekipe). 
 
Igra se po pravilih mednarodne kotalkarske zveze FIRS, sekcija roler hokej CIRILH. 
 
Igralni čas je 2 x 20 min brutto. Ura se ustavi kadar pride do izključitve in se ves čas, do 
preteka le te, ustavlja. Ura se ustavlja tudi v zadnjih dveh (2) minutah srečanja, če ekipi v zadnji 
dve minuti vstopita z neodločenim izidom ali razliko enega (1) zadetka. Če pride do tega, se ura do 
konca srečanja ustavlja ob vsaki prekinitvi, ne glede na to, če ekipa doseže gol za +2. 
 
Igra se tri (3) na tri (3) plus vratar. To pomeni, da smejo biti na igrišču hkrati največ štirje 
igralci posameznega moštva (tudi kadar pride do zamenjave vratarja z igralcem v polju). 
 
Na vsaki tekmi v rednem delu (predtekmovanju) mora biti znan zmagovalec. V primeru 
neodločenega izida po 40 minutah igre sledijo takoj kazenski streli, po trije izmenično na vsaki 
strani (začetek določi met kovanca). Ekipa za zmago po rednem delu ali kazenskih strelih prejme 
2 točki, za poraz po kazenskih strelih 1 točko in za poraz po rednem delu 0 točk. 
 
Najboljše tri ekipe na koncu prejmejo pokale in medalje.  
 
Pokale na koncu prejmejo tudi najboljša vratarka, najboljša strelka in najkoristnejša igralka 
celotnega prvenstva. 
 
Igralnina, ki vključuje vse stroške (pokale, medalje, sodnike, zapisnikarje) znaša 100€ na ekipo. 
 
Prijave zbiramo do nedelje 29. maja 2011 na mail info@sd-rihl.com, za več informacij pa smo vam 
na voljo tudi na telefon 070/817-790 (Miha)! Tekmovanje bo izvedeno, če bodo prijavljene vsaj 4 
ekipe. 
 
 
 


