turnaj dorostu
roč. 2003, 2004 a mladší
MEO Aréna Přerov

3. - 4. 8. 2019

Hrací systém:
5 družstev každý s každým
- hrací doba: 2x 25 minut
+ 5´ prodloužení 3 na 3
Všeobecné ustanovení
(za jakéhokoliv stavu) případně 3 nájezdy
Pořadatel:			

Dresy:
Termín: 			

HC ZUBR Přerov
3. - 4. 8. 2019

každé
družstvo dvě sady
Místo:				MEO
Arénarůzné
Přerov barvy
Startovné:			7.000,-Kč

				
Ceny:

(poslat na účet HC 86-7205200227/0100)

Stravné:			
„Zimní
stadion“
družstva
umístěnáRestaurace
na 1. - 3.
místě
obdrží poháry
				
Snídaně 60,- Kč | Oběd 120,- Kč | Večeře 110,- Kč
družstvo umístěné na 4. - 5. místě obdrží pamětní talíř
Ubytování:
Hotel FIT – Havířov, Poruba - 650,- Kč/osoba, noc + snídaně
budou vyhlášeni nejlepší hráči jednotlivých týmů
				

Hotel Zimní stadion – Č. Budějovice, Tábor - 350,- Kč/osoba

Náklady:			

Družstva startují na vlastní náklady, platba v hotovosti.

Ubytování:
Dresy:				

Každé družstvo musí mít 2 sady dresů, domácí nastupují 				

Hotel
FIT – 650,- Kč/osoba
noc vse
snídaní
				
ve světlých a hosté
tmavých.
Hotel
Zimní stadion
- 350,Pravidla:			
Hraje
se podleKč/osoba
soutěžního řádu LH a propozic turnaje.
Věková hranice:		

Ročník 2003, 2004 a mladší

Systém turnaje:		
Hraje každý sna
každým.
Stravování
zajistí pořadatel
náklady účastníků:
Hrací doba:			
2 x 25 minut čistého času
snídaně
- 60,-Kč/osoba
				
+ 5 minut prodloužení 3 na 3 za jakéhokoliv stavu a v celé délce. 			
oběd
- 120,- Kč/osoba
				
Při nerozhodném stavu prodloužení následují 3 nájezdy.
večeře - 110,-Kč/osoba
				

Úprava ledu po každé polovině utkání.

Tresty:				

2, 5, 10 min. Hráč vyloučený do konce zápasu nesmí

				v následujícím zápase nastoupit.				

Kontaktní osoba: Aleš Verlík | +420 777 690 227 | hczubr.mladez@seznam.cz
Potvrzení
10. Verlík
5. 2019| |+420
Startovné:
7 000,Kč
Kontaktní účasti
osoba:do
Aleš
777 690
227 | verlik@hokejprerov.cz

turnaj dorostu
roč. 2003, 2004 a mladší
MEO Aréna Přerov

3. - 4. 8. 2019

Hrací systém:
5 družstev každý s každým
- hrací doba: 2x 25 minut
+ 5´ prodloužení 3 na 3
(za jakéhokoliv stavu) případně 3 nájezdy

Dresy:
Protesty:			

Do 15 minut po utkání vklad 500,- Kč.

Hodnocení:			
výhru různé
obdrží mužstvo
každé
družstvo dvě Za
sady
barvy3 body
				
				
Ceny:

(boduje se zvlášť každá polovina hrací doby),
při remíze každý tým po 1 bodu

				
za výhru v prodloužení či po s.n. 1 bod, poražený 0 bodů.
družstva
umístěná na
1. - 3. místě obdrží poháry
O pořadí rozhoduje:		
1) počet bodů ze všech utkání
družstvo umístěné na 4. - 5. místě obdrží pamětní talíř
				
2) v případě rovnosti vzájemný zápas
budou
vyhlášeni
nejlepší
hráči jednotlivých týmů
				
(resp. body se vzájemných zápasů následně rozdíl skóre
				ze vzájemných zápasů)

Ubytování:
				

3) rozdíl skóre ze všech zápasů

Hotel
FIT – 650,- Kč/osoba
noc
se snídaní
				
4) vyšší počet
vstřelených
branek
				5)
Hotel
Zimní stadion -los
350,- Kč/osoba
Rozhodčí:			

delegaci provede komise rozhodčích Olomouckého kraje

Zdravotní služba:		
zajistí pořadatel turnaje
Stravování
zajistí pořadatel
na náklady účastníků:
Ceny:				

Každé družstvo obdrží diplom. 1. - 3. místo pohár, 4. - 5. místo upom. talíř. 		

snídaně - 60,-Kč/osoba
				
Budou vyhlášení nejlepší hráči jednotlivých mužstev.
oběd
120,Kč/osoba
Zakončení turnaje:		
Bude provedeno ihned po skončení posledního utkání.
večeře - 110,-Kč/osoba

Kontaktní osoba: Aleš Verlík | +420 777 690 227 | hczubr.mladez@seznam.cz
Potvrzení
10. Verlík
5. 2019| |+420
Startovné:
7 000,Kč
Kontaktní účasti
osoba:do
Aleš
777 690
227 | verlik@hokejprerov.cz

turnaj dorostu
roč. 2003, 2004 a mladší

3. - 4. 8. 2019

MEO Aréna Přerov

			
Hrací
systém:

5 družstev každý s každým
- hrací doba: 2x 25 minut
+ 5´ prodloužení 3 na 3
(za jakéhokoliv stavu) případně 3 nájezdy

Časový rozpis turnaje
Dresy:
každé družstvo dvě sady různé barvy
3. 8. 2019

09.45 – 11.45 			
Ceny:

Přerov 		

:

Poruba

11.45 – 13.45 			Tábor			:

Havířov

družstva umístěná na 1. - 3. místě obdrží poháry
13.45 – 15.45 			
Poruba 		
:
Č. Budějovice
družstvo
umístěné
na
4.
5.
místě
obdrží
15.45 – 17.45 			
Havířov		
:
Přerovpamětní talíř
budou
vyhlášeni
nejlepší
hráči jednotlivých
týmů
17.45 – 19.45
			
Č.Budějovice		
:
Tábor

Ubytování:
4. 8. 2019

Hotel
FIT
– 650,- Kč/osoba
noc se: snídaní
09.00 –
10.45		
Č. Budějovice		
Přerov
11.00 –Zimní
12.45 		
			
:
Poruba
Hotel
stadionTábor
- 350,Kč/osoba
13.00 – 14.45			

Havířov		

:

Č. Budějovice

15.00 – 16.45			
Přerov 		
:
Tábor
Stravování
zajistí
pořadatel
na
náklady
účastníků:
17.00 – 18.45 		
Poruba 		
:
Havířov

snídaně - 60,-Kč/osoba
oběd - 120,- Kč/osoba
večeře
- 110,-Kč/osoba
18.45				SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ TURNAJE

Kontaktní osoba: Aleš Verlík | +420 777 690 227 | hczubr.mladez@seznam.cz
Potvrzení
10. Verlík
5. 2019| |+420
Startovné:
7 000,Kč
Kontaktní účasti
osoba:do
Aleš
777 690
227 | verlik@hokejprerov.cz

turnaj dorostu
roč. 2003, 2004 a mladší
MEO Aréna Přerov

3. - 4. 8. 2019

			
Hrací
systém:

5 družstev každý s každým
- hrací doba: 2x 25 minut
+ 5´ prodloužení 3 na 3
Návratka
(za jakéhokoliv stavu) případně 3 nájezdy
Objednávka ubytování a stravy:
Dresy:

každé družstvo dvě sady různé barvy

Strava + ubytování Zimní stadion p. Aleš Verlík – 777690227

Ubytování – Hotel FIT – pí. Vendula Dvorská – 725439833
Ceny:

družstva umístěná na 1. - 3. místě obdrží poháry
družstvo umístěné na 4. - 5. místě obdrží pamětní talíř
Ubytování: ________________________________ počet osob:________________počet nocí:____________
budou vyhlášeni nejlepší hráči jednotlivých týmů
Strava
Ubytování:
pátek:		

večeře ____________________________

sobota:

snídaně __________________________

Hotel FIT – 650,- Kč/osoba noc se snídaní
Hotel Zimní stadion - 350,- Kč/osoba
neděle:

snídaně ________________________________

Stravování zajistí pořadatel na náklady
účastníků:
		oběd ____________________________________
		oběd ______________________________

snídaně - 60,-Kč/osoba
oběd - 120,- Kč/osoba
		večeře ____________________________
večeře - 110,-Kč/osoba

		večeře _________________________________

Vyplněnou návratku prosím zašlete na email: verlik@hokejprerov.cz nejpozději do 30. 7. 2019.

Kontaktní osoba: Aleš Verlík | +420 777 690 227 | hczubr.mladez@seznam.cz
Potvrzení
10. Verlík
5. 2019| |+420
Startovné:
7 000,Kč
Kontaktní účasti
osoba:do
Aleš
777 690
227 | verlik@hokejprerov.cz

