
 

PRAVILA TURNIRJA 
FORMAT* 
§ 66 ekip, razdeljenih v 22 skupin po 3 ekipe 
§ Skupinski del: Round-robin (vsaka ekipa igra tekmo z vsemi ekipami v isti skupini) 
§ Končnica: šestnajstina finala, osmina finala, četrtfinale, polfinale, finale 
§ V končnico se uvrsti: 

− Najvišje uvrščena ekipa iz vsake skupine, ki se določi na podlagi naslednjih kriterijev 
(urejeni po relevantnosti) 

1. Število osvojenih točk v skupinskem delu 
2. Medsebojni rezultat 
3. Gol razlika 
4. Večje število doseženih golov 
5. Manjše število prejetih golov  
6. Kazenski streli 

− 10 najboljših drugouvrščenih ekip, ki se določijo na podlagi naslednjih kriterijev 
(urejeni po relevantnosti)  

1. Število zmag 
2. Gol razlika 
3. Večje število doseženih golov 
4. Manjše število prejetih golov  
5. Žreb 

 
Točkovanje 
§ zmaga po rednem delu ali kazenskih strelih: 3 točke;  
§ poraz po rednem delu ali kazenskih strelih: 0 točk.  
 
*Se prilagodi glede na končno število prijavljenih ekip. 

EKIPA IN IGRALCI 
§ Vsaka ekipa lahko prijavi do 5 igralcev. Minimalno število prijavljenih igralcev je 3.  
§ VSI igralci morajo biti polnoletni. 
§ VSI igralci morajo pred začetkom tekme podpisati IZJAVO O STRINJANJU S POGOJI 

IN OMEJEVANJU ODGOVORNOSTI. 
§ Igralec lahko nastopa le za eno ekipo. Končni seznam igralcev bo ekipa oddala 

neposredno pred začetkom turnirja. 
§ Ekipa ne more zamenjati izključenega igralca z drugim igralcem. 
§ VSI igralci v ekipi morajo biti rekreativci: profesionalni, pol-profesionalni in mladinski 

igralci ne smejo igrati. 
§ IGRAJO LAHKO LE IGRALCI, KI NISO REGISTRIRANI kot aktivni igralci v trenutno 

aktivnih ligaških tekmovanjih v hokeju na ledu (v okviru nacionalne hokejske zveze ali 
povezanih organizacij) v sezoni 2018/2019. 

§ VSI igralci MORAJO nositi zaščitne ČELADE. Druga zaščitna oprema ni nujna, je pa 
zaželena. 

IGRA 
§ Igra 3 na 3. 
§ 2 x 8 min., 1 min. premora med polčasom 
§ Čas se ne ustavlja. Ne ustavlja se niti ob zadetku ali izključitvi. 
§ Menjave so “leteče”.  
§ Začetni plošček pripada zmagovalcu meta kovanca. Ob polčasu pripada nasprotniku. 
§ Ob polčasu ekipi zamenjata strani. 
§ Tekme vodita Sodnik in Zapisnikar ob igrišču. 



 

§ V primeru, da plošček zleti z igralne površine, pripada nasprotni ekipi.  
Ob vrnitvi ploščka na igralno površino, mora ekipa brez ploščka igralcu  
nasprotne ekipe dati prostora za 2 dolžini igralne palice. 

§ Kazenski streli 
− V primeru izenačenega izida ob koncu rednega igralnega časa se izvajajo 

kazenski streli. 
− Vsaka ekipa izbere tri igralce, ki izmenično streljajo na gol. 
− Ekipa, ki zadane več golov v 3 serijah zmaga.  
− Če je rezultat izenačen, ekipi nadaljujeta z izmeničnim streljanjem na gol dokler 

ena ekipa ne zgreši in druga zadane. 
− Po začetnih 3 serijah, lahko ekipa izbere kateregakoli igralca svoje ekipe za 

izvajanje kazenskega strela v vsaki od serij. 
− Kazenski streli se izvajajo iz sredine igrišča. 

PRAVILA 
§ ZADETKI: gol velja samo, če je dosežen iz napadalne polovice, ki jo določa Sodnik. Po 

vsakem zadetku se ekipa, ki je zadela, umakne na svojo polovico igrišča, dokler plošček 
ali nasprotni igralec s ploščkom ne preide sredine igrišča. 

§ Zadetke in prekrške dosodi Sodnik. 
§ Vsi prekrški se kaznujejo z malo kaznijo: kazenskim strelom in predajo posesti ploščka. 

Kazenski strel se izvaja iz sredine igrišča v roku 30 sekund od trenutka, ko je bil dosojen. 
Izvaja ga lahko katerikoli od igralcev ekipe nad katero je bil storjen prekršek. Ekipa, ki 
izvaja kazenski strel, ne glede na izid kazenskega strela, pridobi plošček za ponoven 
začetek igre. Male kazni: 

− VRATARJEV ni - vsako očitno BRANJENJE GOLA*, se lahko kaznuje z 
zadetkom, če bo sodnik določil, da bi plošček končal v golu. V primeru, da 
plošček ne bi končal v golu, se izvaja kazenski strel. 

− NI STRELOV Z ZAMAHOM (“Bendi”). Palice se lahko dvigajo le do višine 
kolen. Previsoko dvigovanje palic bo kaznovano s kazenskim strelom. 

− NI IGRE NA TELO. Vsaka igra na telo bo kaznovana s kazenskim strelom, 
razen v primeru hujših naletov. V primeru hujših naletov sledi velika kazen. 

− Sodniki bodo lahko določili male kazni ekipi, ki bo igrala grobo (spotikanje, 
oviranje igre, ipd.) ali nepošteno (preveč igralcev na ledu, namerno 
zavlačevanje igre, ipd.). 

§ Velike kazni bodo kaznovane z neposrednim zadetkom za nasprotno ekipo in izključitvijo 
igralca iz tekme.  V primeru hujših kršitev, lahko sodnik in vodja turnirja igralca izključita 
iz nadaljnjega tekmovanja. Velike kazni: 

− VSAKO NAMERNO ALI NENAMERNO IGRANJE, KI LAHKO POŠKODUJE 
drugega igralca. 

− BESEDNI NAPADI, vključno s pretiranim vpitjem, glasnim preklinjanjem, 
prerekanjem glede sodniških odločitev, usmerjeni proti Sodniku, Zapisnikarju, 
nasprotniku, soigralcu ali drugemu udeležencu dogodka. 

− VSAK PRETEP bo kaznovan s takojšnjo izključitvijo igralca iz turnirja. 
− VSAKA NAMERA V SMERI POŠKODOVANJA drugih udeležencev turnirja bo 

kaznovana z izključitvijo iz turnirja. 
V primeru stika palice s ploščkom nad višino bokov, bo posest ploščka pripadla nasprotni 
ekipi. 
Podaje po zraku (“žabica”), je dovoljena, če ne preseže višine kolen. V nasprotnem primeru 
bo plošček pripadel nasprotni ekipi. 
 
*BRANJENJE GOLA - Igralec NE SME “kampirati” oz. stati na prostoru pred golom z 
namenom, da brani gol. Igralec NE SME braniti gola na način, da pade oz. se uleže pred 
gol. Igralec lahko brani strel na gol le, če se pri tem giba skozi prostor pred golom. Prostor 
pred golom označuje navidezni prostor, ki se razteza 2m od zunanjih robov gola. 



 

VEDENJE IGRALCEV 
§ VSE ODLOČITVE SODNIKOV SO KONČNE. 
§ Pitje alkoholnih pijač na ledeni ploskvi ni dovoljeno. 
§ IGRALCEM, ki bi kazali vidne znake opitosti, bo onemogočeno nadaljnje  

nastopanje na turnirju. 
§ Igralci naj se vedejo in igrajo v športnem in poštenem duhu. Gre za rekreativno 

tekmovanje, kjer je bolj kot rezultat pomembno druženje in kakovostno preživljanje 
prostega časa. 

 


