Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat na pravidelné mini
turnaje, které pořádáme v Praze v Říčanech na nudli.
Ročník 2010 - 2011
Rádi bychom, aby se podařilo alespoň jednou měsíčně tuto akci zorganizovat, aby mohli hráči co nejvíce hrát a rozvíjet se, protože zápasů není
nikdy dost a všude v hokejovém světě je to základ na kterém se staví!
Termíny:

14.9.2019 10:00 - 13:00 (Říčany)
12.10.2019 9:00 - 19:00 (turnaj Icerink cup r. 2010 pro 10 týmů) - Padok
9.11.2019 14:00 - 17:00 (Říčany)
7.12.2019 14:00 - 17:00 (Říčany)
14.12.2019 15:00 - 18:00 (turnaj 1. tříd) - Říčany
18.1.2020 15:00 - 18:00 (Říčany)
29.2.2020

15:00 - 18:00 (Říčany)

28.3.2020

10:00 - 13:00 (Říčany)

11.4.2020

10:00 - 13:00 (Říčany)

Místo konání: Zimní stadion Merkur ice arena Říčany
Pořadatel: FTAcademy Tomáš Florian
Počet týmů: turnaj je naplánován pro 4 týmy Věková hranice: ročník 2010 - 2011 (dívky 2009 a mladší)
Minimální počet hráčů v týmu: 6+1, maximální 9+2
Startovné: 5000,-Kč za tým, splatné před začátkem turnaje.
Tým možné přihlásit přes superturnaje.cz nebo po telefonické domluvě
Jako jednotlivci se prosím hlašte přes událost, budeme vybírat pro jeden až 2 týmy, to znamená 9 + 1, nebo 18 + 2
Cena pro jednotlivce je 600,-Kč, pokud se přihlásí více, než je limit, tak vybereme podle toho docházky na tréninky, kempy a výkonosti.
Nominace bude vždy týden před akcí, jako doposud.
Hrací systém: 3/3 na Říčanské nudli. Střídání ze střídaček, vedené profesionálním rozhodčím.
Hraje každý s každým (3 zápasy) po součtu bodů se vyhodnotí pořadí.
Každý tým dostane pohár, první 3 medaile
2 body (vítězství), 1 bod (remíza), 0 (prohra) Pravidla: platná pravidla IIHF ( ČSLH) pro sezónu 2018 - 2019.
Za platné registrace, soupisky hráčů, platné lékařské prohlídky, pojištění hráčů zodpovídají trenéři daných týmů. Konkrétní časový harmonogram
turnaje a rozlosování bude zpracován dodatečně a rozeslán přihlášeným na mail a bude na www.facebook.com/HTFlori a www.htflori.cz
Kontaktní osoba:
Tomáš Florian 603 538 696
Martin Kolář 774 487 915

