Termín:

26.8. – 27.8. 2021 – Zimní stadion Uherský Ostroh - Zimní
stadion, Školní 867
Čtvrtek: 8:30 – 19:00
Pátek:

Věková kategorie:

8:00 – 16:00

ročník 2012 a mladší Hraje se 3 – 3. Maximální počet
hráčů 12+2. Hraje se na polovinu hřiště ( mantinely na
červené čáře)

Hrací systém:

12 účastníků, hraje každý s každým. První den odehraje
každý tým 6 zápasů. Druhý den 5 zápasů

Pravidla:

platná pravidla ČSLH pro sezónu 2020/2021. Každý tým
– dvě barvy dresů. Tým uveden, jako domácí hraje ve
světlých dresech Registrační průkazy musí mít tým
s sebou a na vyžádání předložit. Soupisku odevzdat před
prvním zápasam

Hrací čas:

1x25 min. hrubého času, úprava ledové plochy po 3
odehraných zápasech.

Rozhodčí:

zápas řídí rozhodčí s licencí ČSLH

Zdravotník:

Zajišťuje pořadatel turnaje

Pořadí v turnaji:

- Body
- Vzájemná utkání
- Rozdíl ve skóre
- Počet vstřelených branek
- Los

Startovné:

9 000,- Kč/ 360,- Euro na tým. Záloha 5 000,- Kč /
200,- euro do 31.5.2021 na účet

2501643257/2010

FIO Banka ; poznámka název klub
IBAN: CZ6620100000002501643257
Swift code : FIOBCZPPXXX

Povinnosti mužstev:

Vedoucí jednotlivých mužstev a trenéři odpovídají
za to, že všichni jejich zúčastnění hráči mají
platné lékařské prohlídky a jsou řádně pojištění.
Trenéři a vedoucí družstev jsou povinni dodržovat
zásady sportovní morálky a slušného chování

svých družstev, zodpovídají za pořádek a předání
kabin ve stavu v jakém je převzali od pořadatele.

Ubytování:

Podmínkou účasti na turnaji je zajištění
ubytování pořadatelem
3*** Hotel - Hotel je plně klimatizován, Wifi, hlídané
parkoviště;
cena 700,- až 800,- 26- 32 euro /osoba/noc; včetně
snídaně

Stravování

Obědy i večeře budou probíhat na Základní škole hned
vedle Zimního stadionu
Cena obědů: 120,- /osoba
Cena večeře 110,-/osoba

Platba za ubytování a stravu se platí při registraci pořadateli na zimním
stadionu v den začátku turnaje.

Vyhodnocení:

Týmy na 1.-3.místě poháry a originální medaile, diplomy,
věcné dárky; Týmy na 4.-12. místě upomínkové medaile,
diplomy;

Protesty:

Protest se podává osobně k pořadateli turnaje a je
zpoplatněn 1 000,-Kč. Protest podává výhradně trenér.
Pokud bude protest oprávněný částka se vrací.
V případě oprávněnosti protestu možno provinilce
potrestat – napomenutím, kontumací zápasu, kontumací
výsledku celého turnaje

Pořadatel:

Dětský hokej z.s. Bílovice 460
Štěpán Straka DiS. Mob: 739 706 162
Mgr. Libuše Straková 736 536 626

Štěpán Straka mob.:+420 739 706 162 stepan-straka@seznam.cz

