
  

 
 

WINNWELL  

CUP 2022 
                                             

19. ročník mezinárodního hokejového turnaje mladých hokejistů konaného za podpory města Jaroměře 

 

DATUM & MÍSTO  31. 3. – 3. 4. 2022 | ZS JAROMĚŘ 

ROČNÍK HRÁČI NAROZENÍ 2008 A MLADŠÍ 

TÝMY 10 TÝMŮ – 2 SKUPINY + PLAY-OFF 

ZÁPASY 6 ZÁPASŮ | 3X12 MINUT 

STARTOVNÉ 7 500,- kč (€300) 

UBYTOVÁNÍ + STRAVA cca 750,- KČ / osoba / den 

FACEBOOK https://www.facebook.com/winnwellcup 
 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych vás za sebe, ale i za hokejový klub HCM Jaroměř, pozval na 

tradiční mezinárodní hokejový turnaj mladých hokejistů – WINNWELL CUP 2022, 

který se uskuteční po dvouleté pauze, kterou způsobila pandemie koronaviru. V 

této sezóně bychom turnaj rádi přivedli zpět k životu, a to již po devatenácté. 

Budeme moc rádi, když se s námi tohoto turnaje zúčastníte a užijeme si společně 

zakončení hokejové sezóny 2021/2022, která, jak všichni pevně věříme, bude co 

nejnormálnější.  

Během 4 denního turnaje, který je vypsán pro 10 týmů hráčů ročníku 2008, a 

uskuteční se od 31. 3. do 3. 4. 2022, sehraje každý tým 6 zápasů – 4 ve skupině a 

následně 2 o umístění. Během každého zápasu probíhá vyhlašování hvězdy 

utkání. Součástí turnaje jsou dovednostní soutěže a charitativní akce pro dětský 

domov a základní školu speciální v Jaroměři, které věnuje pořadatel 700,- 

https://www.facebook.com/winnwellcup/


  

 
 

z každého startovného. Během posledního turnaje bylo takto, společně 

s doprovodným programem a dobrovolným vstupným, vybráno 16 039,- KČ!  

Dlouholetým hlavním partnerem turnaje je společnost Hejduksport, která věnuje 

do turnaje hodnotné ceny především od kanadského výrobce WINNWELL, 

kterého zastupuje na evropském trhnu. Podporu má turnaj i u města Jaroměře a 

výrobce sportovních cen a pohárů, společnosti SABE.  

Strava a ubytování je během turnaje zajištěna pořadatelem v okolí zimního 

stadionu. Cena denního balíčku pro osobu na den, je cca do 750,- KČ (bude 

upřesněno) a je možné ji zajistit i pro rodiče a doprovod.  

Pokud vás naše nabídka na zakončení sezóny tradičním turnajem u nás v Jaroměři 

zaujala, jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, případně neváhejte navštívit 

naše Facebookové stránky Winnwell Cup, které vám pomohou nasát atmosféru 

z předešlých let.  

 

Se sportovním pozdravem      

Tomáš Veselý, ředitel turnaje  

(tomasek.vesely@gmail.com) 


