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ŠD RIHL v sodelovanju z Zavodom za Šport Jesenice razpisuje 

 
Pokalno tekmovanje v in-line (roler) hokeju po verziji FIRS  

za pokal ŠD RIHL in Občine Jesenice 
 
 

 

V tekmovanje se lahko prijavijo ekipe, ki prihajajo iz območja RS in okoliških držav (Avstrija, 

Hrvaška, Madžarska, Italija). 

 

Tekmovanje bo v celoti potekalo v dvorani Podmežakla na Jesenicah. 

 

Tekmovalna dneva sta torek in četrtek od 18. ure dalje. 

 

Začetek tekmovanja je predviden za 2.6.2011 konec pa 25.6.2011 s finalnim turnirjem. 

 

Igra se po pravilih mednarodne kotalkarske zveze FIRS, sekcija roler hokej CIRILH. Igra se 

štiri (4) na štiri (4) plus vratar.  

 

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. 

 

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 najboljši 

vratar, najboljši strelec in najkoristnejši igralec celotnega tekmovanja. 

 

Igralnina, ki vključuje vse stroške (najem dvorane, pokale, medalje, sodnike, zapisnikarja) bo 

odvisna od števila prijavljenih ekip, a ne bo presegala zneska 250,00 €. 

 

Sistem tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip. Tekmovanje bo izvedeno, če se bo 

prijavilo vsaj 6 ekip. 

 

Prijave zbiramo do nedelje 29. maja 2011 na mail info@sd-rihl.com. Poleg prijave je 
potrebno do omenjenega datuma (29.5.2011) prijaviti tudi dokončen seznam igralcev! 
 

 Za več informacij pa smo vam na voljo tudi na telefon 070/817-790 (Miha)!  

 

 

 

 


