
 

          

Mezinárodní hokejový turnaj žáků 

 

HOCKEY CUP 2019 
 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

dovolte, abychom Vás srdečně  pozvali na  mezinárodní hokejový turnaj žáků 

„Hockey Cup 2019“. 

 

BANTAM 2006              

29. 8. – 1. 9. 2019             

 

PEEWEE 2008  

29. 8.  – 1. 9. 2019  

 

                              

 
                                      

 

 

                           

                        

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 



 

 

 

PROPOZICE 
 

Pořadatel: HCM Warriors Brno z. s. 

Termín: Bantam 2006 

  29. 8.  – 1. 9. 2019 

  Peewee 2008 
  29. 8.  – 1. 9. 2019  

Místo:  Brno (Hokejové haly dětí a mládeže – NHL a Evropská plocha) Střední 26, 

Hokejová hala Úvoz, Úvoz 55, Brno  

Startují: Bantam 2006 

  Pozvané a do 14. 6. 2019 řádně přihlášené žákovské hokejové týmy, složené 

z hráčů ročníku 2006 a mladších (bez výjimky!!!).  

Hráči startují na základě registrace hokejového svazu daného státu. 

  Peewee 2008 

  Pozvané a do 14. 6. 2019 řádně přihlášené žákovské hokejové týmy, složené 

z hráčů ročníku 2008 a mladších (bez výjimky!!!).  

Hráči startují na základě registrace hokejového svazu daného státu. 

Startovné: Bantam 2006 – 9500Kč , Peewee 2008 – 9500Kč 

Splatné je současně se závaznou přihláškou do 14. 6. 2019. Startovné 

nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování ani stravování. Úhrada 

startovného ve stanoveném termínu je nutnou podmínkou pro přijetí týmu 

do turnaje! 

Finanční částku startovného poukazujte na účet: 

Fio banka, a.s. 2100517233/2010 

 Ve zprávě pro příjemce uveďte název oddílu. 

Hrací systém: Bantam 2006: Bude určen na základě přesného počtu startujících týmů. Při             

předpokládané účasti cca 16 mužstev odehraje každé družstvo minimálně 

šest utkání. Hrací čas Bantam je 3 x 15 min. 

Peewee 2008: Bude určen na základě přesného počtu startujících týmů. Při 

předpokládané účasti cca 12 mužstev odehraje každé družstvo minimálně 

šest utkání + 4 utkání multi - sportovní utkání (fotbal, basketbal) 

Pravidla:  Hraje se podle mezinárodních pravidel ledního hokeje pro tuto věkovou 

kategorii a rozpisu turnaje, který obdrží všichni účastníci. 

Přihláška:  Závaznou přihlášku (viz příloha) pošlete obratem e - mailem na: 

turnaj-brno@centrum.cz.  

Na základě této závazné přihlášky obdržíte formuláře pro soupisku. Termín 

pro podání závazné přihlášky je do 14. 6. 2019. 
Ubytování a stravování: Všem týmům (bez výhrady) zajišťujeme ubytování v pořadatelem 

zarezervovaných luxusních **** hotelech Bobycentrum a Avanti,  v bezprostřední blízkosti 

zimních stadionů. Speciální turnajová cena za ubytování vč. celodenního stravování bude činit 

cca 890 Kč za osobu a den pobytu. Stravování mužstev je zajištěno v rámci programu turnaje 

(snídaně, obědy a večeře v místech turnaje). Srdečně zveme i všechny rodiče!!  

 

  Ing. Michal Řehůřek      Mgr. Jiří Janák 

      ředitel turnaje                                                                předseda HCM Warriors Brno z. s. 

 

        Oldřich Kališ Mgr. Jakub Havel, Ph.D. 

sportovní ředitel turnaje                                                        generální sekretář turnaje 

        604 571 493                                                                             730 184 381 
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