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Pozvánka
na 19. ročník mezinárodního mládežnického hokejevého turnaje, 
kterého se v minulosti zúčastnila mužstva z 23 zemí světa a to: z 
Kanady, Švédska, Anglie, Belgie, Maďarsko, Německo, Rakousko, 
Itálie, Slovinsko, Švýcarsko, Slovensko, Ukrajina, Finsko, Lotyšsko, 
Norsko, Dánsko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Litva, Bělorusko a 
Rumunsko Holandsko, Spojené Arabské Emiráty a nejznámější 
česká mužstva jako HC Sparta Praha, HC Slavia Praha, HC Rytíři 
Kladno, HC 1929 Plzeň, Kometa Brno a mnoho dalších.

ORGANIZÁTOR:
Avantgard Hockey z.s.
Vl. Majakovského 2093/9, 434 01 Most, Czech Republic
eastercup@eastercup.cz, www.eastercup.cz 

GENERAL MANAGER: 
Zdeněk Kolman, kolman@avantgardhockey.cz 
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Propozice turnaje: 
1) Datum, ročník a systém turnaje
U 20  2000 a mladší  20/04 – 22/04
U 18  2002 a mladší  20/04 – 22/04 
U 18  2002 a mladší  24/04 – 26/04 
U 17  2003 a mladší  17/04 – 19/04
U 16  2004 a mladší  10/04 – 12/04
U 15  2005 a mladší  13/04 – 15/04
U 14  2006 a mladší  13/04 – 15/04
U 14  2006 a mladší  03/04 – 05/04
U 13  2007 a mladší  30/03 – 01/04
U 13  2007 a mladší  27/03 – 29/03
U 12  2008 a mladší  06/04 – 08/04
U 11  2009/2010       06/04 – 08/04
U 9  2011/2012 30/03 – 01/04
Hraje každý s každým ve skupinách a dále play-off o celkové umístění (každý tým sehraje min. 5 zápasů). 
Organizátor si vyhrazuje právo úpravy hrací doby v případě hrozícího časového posunu.
Dívky v kategorii U 15- 20 mohou být o 2 roky starší, dívky v kategorii U 9-14 mohou být o 1 rok starší.

2) Hrací čas
V kategoriích U 18-20 se hraje 3x20 min. čistého času, podle pravidel ledního hokeje.
V kategoriích U 11-17 se hraje 3x15 min. čistého času, podle pravidel ledního hokeje.
V kategorii U 9 se hraje 2x20 min. hrubého čau (3 hráči+1 brankář), podle pravidel minihokeje.

3) Hodnocení turnaje
1. ve skupinách: počet bodů, vzájemné zápasy, brankový rozdíl, větší počet vstřelených gólů, los.
2. v play off - nájezdy (v prvním kole má každý tým 3 nájezdy a po té po 1 do konečného rozhodnutí). 

4) Ceny
Každý aktivní účastník turnaje obdrží pamětní fotografii, 
-   po každém utkání - vyhlášení nejlepších hráčů zápasu (diplom + cena), 
-  všechny týmy obdrží diplomy podle pořadí, 
-   týmy na 1. - 3. místě obdrží diplom, pohár a medaile, 
-   pro nejlepší hráče turnaje - nejlepším brankář, nejlepším obrance, nejlepší útočník a nejproduktivnější 

hráč. 
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5) Podmínky a způsob přihlášení
Přihlásit se do 31. 01. 2020 na e-mailu: eastercup@easzercup.cz. Po obdržení Vaší přihlášky vám 
zašleme další informace o turnaji a fakturu za startovné. 
Do 28. 02. 2020 obdržíte rozpis turnaje. Obdržením rozpisu turnaje je vaše účast potvrzena.

6) Startovné v kategoriích
U  9-12 je  8 500 Kč
U 13-17 je 10 000 Kč
U 18-20 je 12 500 Kč
Startovné se skládá z pronájmu zimního stadionu, organizačních záležitostí, jako je časoměřič, rozhodčí, 
pořadatelská služba, zdravotní služba atd. V případě zrušení účasti startovné propadá ve prospěch 
pořadatele.

7) Ubytování a stravování
Zajišťujeme ubytování a stravování (nabídka níže) nebo po obdržení přihlášky, vám zašleme další nabídku 
ubytování a stravy.

8) Úprava ledu
hrací doba - 3x20 min. čistého času - po dvou třetinách
hrací doba - 3x15 min. čistého času - po každém zápase
hrací doba - 2x20 min. hrubého času - po dvou dvojzápasech

9) Zdravotní služba
Zajištěno pořadatelem.

10) Námitky
Veškeré námitky je nutné předložit písemnou formou nejpozději do 15 minut po ukončení zápasu vedení 
turnaje a složit zálohu 500 Kč. V případě, že vedení turnaje potvrdí váš protest, dostanete zálohu zpět.

11) Rozhodčí
Zajištěno pořadatelem.

12) Dresy
Každý tým musí mít 2 sady dresů týmu různých barev. 

13) Identifikace hráčů
Registrační průkaz nebo cestovní pas.

27. 3. – 26. 4. 2020EASTER CUP 2019 - Most a Bílina - Česká republika



27. 3. – 26. 4. 2020

Ubytování
Hotel Cascade
Hotel Cascade se nachází přímo v centru města Most, v blízkosti pěší zóna, nákupní centrum, divadlo, 
pár kroků od veřejné dopravy. V hotelu je 200 lůžek Superior třídy, převážně dvoulůžkové pokoje nově 
zrekonstruované - kavárna - restaurace s mezinárodní a místní kuchyní - letní terasa restaurace 
- konferenční místnosti - WiFi připojení ve veřejných prostorách a ve všech pokojích - prádelna - 
kadeřnictví  - parkování - nový wellness. Hotel je vzdálen 10 minut chůzí od zimního stadionu v Mostě 
a 15 km od zimního stadionu v Bílině. Snídaně formou bufetu v hotelu. Aktuální ceny vám budou 
zaslány po podání přihlášky.  

Stravování 
Obědy a večeře jsou možné v nově zrekonstruovaných restaucích na obou zimních stadionech nebo v 
restauraci Hotelu Cascade. Aktuální ceny vám budou zaslány po podání přihlášky. .

Další turnaje
CHRISTMAS CUP 2019
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Ice arena - Bílina, Most - Czech Republic

U 16  2004/2005 16/12 – 18/12 
U 14  2006/2007 19/12 – 21/12
U 12  2008/2009 16/12 – 18/12
U 10  2010/2011 09/12 – 11/12
U 9  2011/2012 12/12 – 13/12



Hotel Cascade
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Registrační formulář  
EASTER CUP 2020
Názec týmu       Věková kategorie

  

Kontaktní osoba, Adresa, E-mail, Telefonní číslo

Údaje na fakturu (název společnosti / sídlo / IČ / DIČ nebo jméno / adresa)

Úspěchy mužstva, pořadí v soutěži atd.

Příjezd Odjezd

 

Požadované ubytování   Počet ubytovaných 

 

Počet stravovaných Manager 

 

Pro registraci týmu do turnaje vyplňte do 31. 01. 2020 a zašlete tento formulář e-mailem na adresu:  
eastercup@avantgardhockey.cz. Po obdržení vaší žádosti vám zašleme další informace o turnaji (ubytování, stravování atd.) 

a fakturu za úhradu startovného. Do 28.02.20 obdržíte rozpis turnaje. Obdržením rozpisu turnaje je vaše účast potvrzena. 

Datum   
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