Mládežnický hokejový oddíl
HC PILSEN WOLVES
pořádá turnaj 3-3 (Cross-Ice)
pro ročník 2013/14
Termín turnaje:

5. září 2021

Místo konání:

ZIMNÍ STADION ICEARÉNA PLZEŇ
Studentská 2143, Plzeň

Pořadatel turnaje:

HC Pilsen Wolves TEAM
Petr Jonák
HC Pilsen Wolves
tel.: +420 777 920 200
E-mail: pilsenwolves@gmail.com

Organizátor turnaje: Ondřej Kuchař
trenér týmu 2013/14
tel.: +420 725 095 290

PROPOZICE TURNAJE:
A. Všeobecná ustanovení:
Ubytování:

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na zajištění stravy a ubytování.

•

Je výhradně servisováno naším partnerským hotelem.

•

Zvýhodněná cena 750,- Kč / 30 Euro à osoba / noc.

•

Veškeré platby a požadavky prosím řešte s recepcí hotelu.

PARKHOTEL - congress center Plzeň
Tel: +420378772909
E-mail: rezervace@parkhotel-czech.eu
Promocode: WOLVES CUP
Stravování:

Objednávky obědů pro hráče zašlete spolu s vyplněnou soupiskou týmu.
Platba 150 Kč / 6 Euro za oběd na zimním stadionu, se platí v hotovosti při registraci.

Úhrada startovného:

3.750,- Kč za družstvo splatné po potvrzení účasti v turnaji,
nejdéle však do 31/7/2021 na účet pořadatele.
majitel účtu: HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES
číslo účtu: 115-5814040207/0100
banka: Komerční banka.
variabilní symbol: 2011
zpráva pro příjemce platby: jméno týmu / Wolves Cup 2021
Jednotliv t my startuj na vlastn n klady.
Po adatel hrad pron jem ledov plochy, rozhod ,
zdravotnickou a po adatelskou slu bu, ceny a upom nkov
p edm ty.
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í

é
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č

ň
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Tren i a vedouc t m zodpov daj za dodr ov n pravidel
slu n ho chov n a sportovn mor lky. Z rove vedouc
zodpov daj za p padn kody zp soben t mem ve sportovn ch
are lech a v ubytovac ch prostorách zaji t n ch organiz torem.
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Ostatní:

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:

hraje se dle pravidel ČSLH pro MINIHOKEJ 3-3, soutěžního řádu a propozic turnaje.
Střídání bude probíhat na základě pokynu rozhodčího.

2. Startují:

Turnaj ročníku 2013/14.

3. Systém turnaje:

Hrací doba:
Počet hráčů:

bude stanovena dle počtu přihlášených týmu
na ledě čtyři hráči + gólman
každý tým tvoří max. 12 hráčů + 2 gólmani
Tresty:
provinivší se mužstvo pro pravidlům bude potrestáno
samostatným nájezdem – exekuci provádí faulovaný
hráč
Bodování v zápasech ve skupinách :
3. body
za vítězství v řádné hrací době
1 bod za remízu v řádné hrací době
0 bodů za prohru v řádné hrací době
O celkovém pořadí rozhoduje: celkový počet bodů
při rovnos bodů dvou mužstev - jejich vzájemné utkání
při rovnos bodů tří mužstev - bude o pořadí rozhodovat
lepší poměr vstřelených a obdržených gólů v těchto
vzájemných utkáních, pokud i ten bude shodný, bude
rozhodující vyšší počet vstřelených gólů, také ve vzájemných ´
utkáních. V případě, že ani potom nebude o vítězi
rozhodnuto, bude rozhodující lepší poměr vstřelených
a obdržených gólů ze všech odehraných zápasů ve skupině,
popř. dále vyšší počet vstřelených gólů. Pokud ani poté
nebude znám vítěz, bude rozhodovat los)
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4. Časový harmonogram turnaje: Podrobný časový harmonogram bude včas dodán po potvrzení týmů.
Každé družstvo odehraje minimálně 4 zápasy + Play O . Mužstva jsou povinna dodržovat časový harmonogram
turnaje a být připravena k zápasu nejpozději 5 min před jeho začátkem
stanoveným v harmonogramu. Rozbruslení před zápasem bude probíhat bez puků a to 1 minutu.

