
Children’s World Championships
U9 and U11�

Termín turnaje: Pondělí 26.12. – Středa 28.12.2022
Místo konání: ZIMNÍ STADION Milevsko
Pořadatel a organizátor turnaje: CZ-Select

Vánoční turnaj pro ročník 2011/2012 a 2013/2014 po vzoru MISTROSTVÍ světa v hokeji.
Staň se i Ty hráčem reprezentace.
Každý přihlášený hráč získává možnost se zúčastnit Dětského mistroství světa v Milevsku.
Každý hráč získává svůj originální dres MS U9 a U11.
Vyber si tým, za který chceš startovat nebo si sestav celé mužstvo a vyber si svůj Světový tým.
Každý tým tvoří 9 hráčů a 1 brankář (9+1)

Možnost vytvořit svůj vlastní tým!
Možnost přihlásit se jako jednotlivec!
Registrace do turnaje :�� childrensworldu11@gmail.com

Sleva pro manažera týmu 140€ (3500,-)
Cena na hráče 140 Euro (3500,-)

        Týmy Světa startující na turnaji:
   Kanada 

USA 
Germany 

Switzeland
Czech Republic

Slovakia Republic
Finland

Sweden 
Austria
Latvia

*Hraje se na ½ hřiště (délka hřiště) 3-3 střídání ze střídaček nebo trestných laviček.
*Hrací čas 2x20 minut hrubého, střídání po jedné minutě na signál.
*Faul = nájezd (po skončení každé třetiny)
*Faul v play o� (nájezd ihned)
Každá třetina brána jako samostatný zápas!
Dvě skupiny po 5. týmech. Skupina A a B.
Možno startovat hráči ročníku 2011, 2012, 2013, 2014.
Garantujeme každému týmu 4.zápasy ve skupině + zápasy v Play O�.
Začátek turnaje v Pondělí  26.12. v 17:00. Předpokládaný konec ve Středu 28.12. v 19:00.
Mužstva na 1. až 3. místě obdrží medaile a poháry.

Registrace : ��
childrensworldu11@gmail.com
Dres je tvůj!
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Staň se i Ty hráčem reprezentace.
Každý přihlášený hráč získává možnost se zúčastnit Dětského mistroství světa v Milevsku.

Každý hráč získává svůj originální dres MS U9 a U11.
Vyber si tým, za který chceš startovat nebo si sestav celé mužstvo a vyber si svůj Světový tým.

Každý tým tvoří 9 hráčů a 1 brankář (9+1)

Možnost vytvořit svůj vlastní tým!
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 Týmy Světa startující na turnaji:
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Czech Republic   Slovakia Republic   Finland
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Hraje se na ½ hřiště (délka hřiště) 3-3 střídání ze střídaček nebo trestných laviček.
*Hrací čas 2x20 minut hrubého, střídání po jedné minutě na signál.

*Faul = nájezd (po skončení každé třetiny)
*Faul v play off (nájezd ihned)

Každá třetina brána jako samostatný zápas!
Dvě skupiny po 5. týmech. Skupina A a B.

Možno startovat hráči ročníku 2011, 2012, 2013, 2014.
Garantujeme každému týmu 4.zápasy ve skupině + zápasy v Play Off.

Začátek turnaje v Pondělí  26.12. v 17:00. Předpokládaný konec ve Středu 28.12. v 19:00.
Mužstva na 1. až 3. místě obdrží medaile a poháry.

Registrace  
childrensworldu11@gmail.com

Dres je tvůj!


