
PARTNERI TURNAJA
Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí sa podieľali na príprave  

a realizácii 41. ročníka Memoriálu L. Trojáka. 

www.hckosice.sk

Vážení športoví priatelia,

hokejový klub HC Košice 
organizuje tento rok už 41. ročník 
mládežníckeho turnaja o „Memoriál 
Ladislava Trojáka“. Zachováva tak 
dlhoročnú tradíciu významného 
mládežníckeho podujatia, ktoré 
patrí medzi najstaršie na Slovensku.
Dnešnej mladej hokejovej generácii 
tým pripomína prvého hokejového 
reprezentanta v ľadovom hokeji, 
ktorého rodným mestom boli práve 
naše Košice.

   
Ladislav Troják sa narodil 15. júna 1914. Medzi košickými mladíkmi 
vynikal na ľade rýchlosťou i šikovnosťou. Už ako štrnásťročný obliekal 
dres prvého mužstva a svoj prvý veľký turnaj odohral v drese 1.ČSČK 
Košice vo Vysokých Tatrách. Práve tam si ho vyhliadli zástupcovia 
vtedajšieho slávneho LTC Praha, ktorí ho získali do svojho tímu. V roku 
1936 sa dočkal Ladislav Troják prvého veľkého podujatia, Olympiády 
v Garmisch – Partenkirchene, kde československé mužstvo obsadilo 
štvrté miesto. Ako 23-ročný debutoval v roku 1937 na Majstrovstvách 
sveta v Londýne. O rok neskôr už vybojoval v dôverne známej Prahe 
prvú medailu, ktorá mala bronzový punc. Nechýbal ani na svetovom 
šampionáte vo Švajčiarsku v roku 1939. Na Svetovom pohári v 1947 
získal zlatú medailu a o rok neskôr striebornú medailu na zimných 
olympijských hrách. Celkovo zaznamenal 37 gólov v 75 národných 
tímových hrách. S titulom majstra sveta si prevzal aj cenu pre 
najslušnejšieho hráča turnaja a oslávil  tak historicky prvý titul majstrov 
sveta v dejinách Československa. Ladislav Troják tragicky zahynul 
8. novembra 1948 pri leteckom nešťastí nad anglickým kanálom La 
Manche, keď cestoval na zápas do Londýna. V roku 2002 bol Troják 
prijatý Siene slávy ľadového hokeja a na jeho počesť a pamiatku je po 
ňom pomenovaný aj košický zimný štadión.
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KATEGÓRIA DORAST
V ĽADOVOM HOKEJI

L. Trojáka  



Hokejovým Memoriálom Ladislava Trojáka napĺňame športový a morálny 
odkaz nášho slávneho rodáka, prvého košického hokejového majstra sveta, 
člena Siene slávy IIHF a Siene slávy slovenského hokeja. 

ÚVODNÉ SLOVO

1. James E. Bruno - prezident US Steel Košice
2. Ing. Július Lang - prezident HC Košice
3. Ing. Jaroslav Polaček - primátor mesta Košice

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Riaditeľ turnaja   Mojmír Božík
 
Ekonóm turnaja   Ing. Monika Kukurová,   
   finančná riaditeľka HC Košice 
 
Zdravotná komisia  MUDr. Tomáš Ševčík
 
ŠTK komisia  Ing. Ladislav Vasilňák
   Ľudmila Milovčíková
 
Hodnotiaca komisia Mgr. Tomáš Kochan
   Jozef Škrak
   Marcinko Miroslav
 
Stravovacia komisia garanti zúčastnených
   mužstiev
 
Ubytovanie  garanti zúčastnených   
   mužstiev

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
turnaja „Memoriál L.Trojáka“ v ľadovom hokeji

GARANTI DRUŽSTIEV
HC Košice – Hlavný tréner 
HK Dukla Trenčín – Hlavný tréner  
BARANI Banská Bystrica – Hlavný tréner   
HKM Zvolen – Hlavný tréner  

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice

Termín: 27 - 29.08.2021

Miesto turnaja: Crow Aréna zimný štadión

Ubytovanie: 
ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Medická 2, 040 01 Košice - vzdialený cca  
3,5 km od Crow Arény

Stravovanie: 
1. deň  – večera,  
2. deň  – raňajky, obed, večera  
3. deň  – raňajky, obed, balíček na cestu.  
ZŠ Považská 12, Košice, 500 m od ubytovne. 

Početnosť výprav: 26 osôb

Zúčastnené družstvá: 
HK Dukla Trenčín, HKM Zvolen,HC Košice, BARANI Banská Bystrica 

Príchod: 
Predpokladaný príchod hláste do 25.08 2021 riaditeľovi turnaja  

B. Technické ustanovenia:
Hráči: štart je povolený hráčom narodeným 1.1.2004  a mladším, 
štartuje sa s potvrdenou súpiskou od lekára.
Hrací čas: hrá sa podľa pravidiel SZĽH a súťažného poriadku, 
3x20 minút čistého času, každý s každým. Rozcvička je  
15 minút na upravenom ľade, po skončení sa ľadová plocha 
upravuje.  
Puky: poskytuje organizátor, na rozcvičku v počte 25 ks 
Rozcvička: 15 min. na upravenom ľade, po skončení sa plocha 
upraví. Puky na rozcvičku poskytuje organizátor 25 ks.
Tresty: podľa pravidiel SZĽH
Zápis o stretnutí: spracúva vedúci družstva spolu zo 
zapisovateľom, najneskôr 30 min. pred stretnutím.
Súpisky: vedúci družstiev predkladajú súpisky ŠTK, ktoré musia 
obsahovať u každého hráča meno priezvisko, dátum narodenia, 
post a číslo dresu. Súpiska musí byť potvrdená klubom. 
Dresy: každé družstvo musí mať dve sady dresov (svetlé  
a tmavé).
Rozhodcovia: deleguje VsZĽH Košice (vrátane pomocných 
funkcií).
Námietky: podávajú sa písomne po skončení stretnutia  
s vkladom 10 hodnotiacej komisii.
Rozlosovanie: vykoná organizačný výbor turnaja 
Lekárska služba: zabezpečuje organizátor
Bodovanie:  výhra – 2 body
  remíza – 1 bod
      prehra – 0 bodov

Ceny: všetky družstvá obdržia pohár za príslušné umiestnenie.
Hodnotenie jednotlivcov: po každom stretnutí bude vyhlásený 
najlepší hráč zápasu z oboch družstiev. Vyhlásení hráči obdržia 
vecné ceny. Na záver turnaja budú vyhlásení a odmenení 
vecnými cenami najlepší brankár, obranca, útočník a strelec.

PROPOZÍCIE
turnaja „Memoriál L.Trojáka“v ľadovom hokeji

HODNOTIACA TABUĽKA

ČASOVÝ ROZPIS ZÁPASOV 
turnaja „Memoriál L.Trojáka“ v ľadovom hokeji

Konečné poradie:
 1. miesto
 2. miesto
 3. miesto
 4. miesto

Najlepší jednotlivci turnaja:
   Brankár
   Obranca
   Útočník
   Strelec

1. deň: piatok / 27.08.2021  
14.00 hod. BARANI B.Bystrica - HKM Zvolen
17.00 hod. HC Košice - HK Dukla Trenčín 

2. deň: sobota / 28.08.2021
14.00 hod. HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 
17.00 hod. HC Košice - BARANI B.Bystrica
 
3. deň: nedeľa / 29.08.2021
10.00 hod. HK Dukla Trenčín - BARANI B.Bystrica
13.00 hod. HC Košice - HKM Zvolen 
15.00 hod. ukončenie turnaja 
 

Hodnotenie poradia: 
 najvyšší počet získaných bodov
 vzájomný zápas
 rozdiel gólov
 podiel gólov
 väčší počet strelených gólov
 menší počet obdržaných gólov

Zodpovednosť za škody: 
Za prípadné škody spôsobené na ubytovaní a v kabínach 
zimného štadióna zodpovedajú vedúci družstiev a tréneri.
Organizátor si vyhradzuje právo prípadných zmien týchto 
propozícií ako aj priebehu turnaja.
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