
Občianske združenie BENESCO, Školská 1690, 951 31  Močenok 
web: www.benesco.sk, email: info@benesco.sk 

Rozpis zápasov IX. ročníka Hokejbalovej ligy Močenok (HbLM) 
play-off 

ŠTVRŤFINÁLE: 

1. zápas - sobota 26.08.2017      Služby: 

15:00h  HBK Vikings – Rebels   (Xaus Boy’s Nitra) 
16:00h  Xaus Boy’s Nitra – Saliby Wild   (HBK Vikings) 

2. zápas - piatok 01.09.2017 

15:00h  Saliby Wild – Xaus Boy’s Nitra    (Rebels) 
16:00h  Rebels – HBK Vikings   (Saliby Wild) 

3. zápas - sobota 02.09.2017 
  
15:00h  HBK Vikings – Rebels                 (Xaus Boy’s Nitra) 
16:00h  Xaus Boy’s Nitra – Saliby Wild     (HBK Vikings)  

SEMIFINÁLE: 

1. zápas - sobota 09.09.2017 

15:00h  All Reds – (mužstvo postupujúce zo štvrťfinále,  
                                umiestnené v tabuľke po základnej časti  
                                na nižších priečkach – „TÍM1“)                                (Bláznivé Banány) 

16:00h  Bláznivé Banány – (mužstvo postupujúce zo štvrťfinále,  
             umiestnené v tabuľke po  základnej časti  
                                              na vyšších priečkach – „TÍM2“)          (All Reds) 

2. zápas - piatok 15.09.2017 

15:00h  TÍM2 – Bláznivé Banány    (TÍM1) 
16:00h  TÍM1 – All Reds   (TÍM2) 

3. zápas - sobota 16.09.2017 
  
14:00h  All Reds – TÍM1  (Bláznivé Banány) 
15:00h  Bláznivé Banány – TÍM2  (All Reds) 
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4. zápas - sobota 23.09.2017 

14:00h  TÍM2 – Bláznivé Banány  (TÍM1) 
15:00h  TÍM1 – All Reds  (TÍM2) 

5. zápas - sobota 30.09.2017 
  
14:00h  All Reds – TÍM1  (Bláznivé Banány) 
15:00h  Bláznivé Banány – TÍM2  (All Reds) 

FINÁLE: 

1. zápas - sobota 07.10.2017 

14:00h  o tretie miesto (porazení v semifinálových zápasoch)   (domáci hrajúci o 15:00h) 
15:00h  o prvé miesto (víťazi semifinálových zápasov)   (domáci hrajúci o 14:00h) 

2. zápas - sobota 14.10.2017 

14:00h  o tretie miesto                                                                         (domáci hrajúci o 15:00h) 
15:00h  o prvé miesto                                                                              (domáci hrajúci o 14:00h) 

3. zápas - sobota 21.10.2017 

14:00h  o tretie miesto  (domáci hrajúci o 15:00h) 
15:00h  o prvé miesto  (domáci hrajúci o 14:00h) 

4. zápas - sobota 28.10.2017 

14:00h  o prvé miesto 

5. zápas - sobota 04.11.2017 

14:00h  o prvé miesto 

Poznámky: 
Štvrťfinálové zápasy a zápasy o tretie miesto sa budú hrať na 2 víťazstvá. Semifinále a finále o prvé miesto sa bude hrať 
na 3 víťazstvá. 
Obsluhu svetelnej tabule a pískanie na zápase (ak sa nedostaví platený rozhodca) budú vykonávať tímy, ktoré sú na to 
určené (v stĺpci s názvom „SLUŽBY“). 
Upratovanie ihriska a prichystávanie vecí potrebných k hre sa bude uskutočňovať tak, ako je to napísané v Pravidlách 
HbLM. 
Prípadné zmeny zápasov v tomto rozpise podliehajú schváleniu Organizačného výboru HbLM a následne schváleniu 
predsedu o.z. Benesco.  
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