Vážení sportovní přátelé, vážený pane, paní,
dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na mezinárodním hokejovém turnaji U20 který se koná v Přerově
													 (CZE)

Mezinárodní Hokejový Turnaj U20
so - ne | 31. srpna - 1. září 2013

1/ Pořadatel:		
HC Zubr Přerov, Česká Republika http://hokejprerov.cz
			
2/ Termín:		
Sobota - Neděle 31.8. – 1.9.2013
3/ Místo konání:
			

MEO Aréna Přerov (Zimní Stadion),
Petřivalského 5, 750 02 Přerov

4/ Kategorie:		

pro hráče ročníku narození 1993/1994 a 1995

5/ Herní systém:
			
			

5 týmů - každý s každým						
hra 3x20 min čistého času, úprava ledu po první třetině a před začátkem utkání
rozbruslení 3 min s puky před utkáním

6/ Rozpis turnaje:

Rozpis bude zveřejněn po registraci zúčastněných týmů

7/ Rozpočet:		
			
			

Startovné turnaje 5,000 CZK (nevratné)
- nezahrnuje náklady na ubytování, stravu či dopravu startujících týmů
- startovné je splatné v hotovosti před nástupem na turnaj
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8/ Ubytování:		
Organizátor turnaje neakceptuje ubytování
			
a stravování účastníků turnaje individuálně.
			Všechny týmy musí akceptovat nabídku pořadatele.

!

			Prosíme Vás o zaslání Vašeho požadavku na termín pro ubytování
			
a informaci o počtu ubytovaných osob + požadavek na rozdělení pokojů
			
Vybírejte z nabídky ubytování viz níže.
			Snídaně je servírována v hotelové restauraci /bufetová snídaně/
			HOTEL FIT PŘEROV *** http://www.hotelfit.cz
			
- cena: 600 Kč za osobu ve vícelůžkovém pokoji se snídaní
9/ Stravování:		
			
			

Oběd a večeře obsahuje dvouchodové menu s jedním nealko nápojem na osobu
- oběd : 100 Kč /polevka,hlavní jídlo,nápoj/
- večeře : 100 Kč /hlavní jídlo,desert,nápoj/

10/ Termíny plateb Všechny týmy jsou povinné zaslat objednávku na ubytování a stravování
za ubytování:
na hotel FIT v Přerově http://www.hotelfit.cz/index.php/cs/adresa
			
platba na místě v hotovosti po příjezdu na hotel
			Vyučtování dle skutečného počtu /v průběhu turnaje/
			
Rezervace - ing. Vendula Dvorská, tel. 725 439 833
11/ Přihláška:
			
			

K přihlášení na turnaj kontaktujte prosím sekretáře mládeže
HC Zubr Přerov a zároveň ředitele turnaje:
p. Aleše Verlíka 777 690 227, hczubr.mladez@seznam.cz
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PRAVIDLA TURNAJE
1.

Týmy se musí zaregistrovat v turnajové kanceláři nejpozději 60 min před svým prvním utkáním.
Registrace bude probíhat v prostorách klubu HC Zubr Přerov - kancelář turnaje.
Soupiska týmu musí obsahovat seznam všech hráčů, kteří nastoupí za tým na turnaji.
Vedoucí týmu je povinen kontrolovat seznam vždy před zahájením hry a je rovněž povinen
podepsat zápis o utkání nejpozději 30 minut před začátkem utkání v kanceláři turnaje.

2.

Tým je povinen mít 2 sady dresů - světlé a tmavé. Domácí tým používá světlé dresy
a používá hráčskou lavici na levé straně hrací plochy.

3.

Hráčská registrace nebo osobní průkaz hráče musí být předložen na vyžádání.

4.

Žádné protesty jsou povoleny. Turnajové orgány budou prověřovat jakoukoli reklamaci
nebo logické připomínky, pokud budou předloženy profesionálním způsobem.

5.

Všechny týmy musí respektovat umístění sponzorského loga na hokejovou výstroj během turnaje.

6.

Týmy musí být připraveni jít na ledovou plochu 15 minut před plánovaným začátkem zápasu.
Všechny zápasy se hrají 3 × 20 minut čistého času.
Rozbruslení na ledě je 3 minuty s pukem před každou hrou.

7.

Pokud je rozdíl ve skóre je o více než 5 gólů, bude se hrát na hrubý čas.
Pro opětovné nastavení čistého hracího času musí rozdíl gólů být menší než 3.

Dva body jsou uděleny za výhru, jeden za remízu a nula pro ztrátu.
Pokud se budou 2 týmy shodovat ve skóre, bude tato shoda rozhodnuta následujícím způsobem:
		
a) Výhry vzájemných zápasů;
		
b) Nižší počet celkových trestných minut v turnaji;
		
c) Větší počet vstřelených branek;
		
d) Nejmenší počet vstřelených branek;
		e) Trestné nájezdy
		
f ) Hození mince
8.

9.

Timeouty nejsou povoleny.

10.

Každý hráč, který obdrží do konce utkání trest nebo trest zápasu, nebude hrát zbytek hry.
Každý hráč, který obdrží trest ve hře nenastoupí do dalších utkání v turnaji.

11.

Turnaj se bude hrát podle pravidel IIHF.

12.

Všichni hráči musí mít chrániče na brusle pro přechod mezi šatnou a ledovou plochou.

Mezinárodní Hokejový Turnaj U20 - SRPEN 2013
Hockey Club ZUBR Prerov | ve spolupráci s FitHotel
Ales Verlik - tournament chairman - +420 777 690 227, hczubr.mladez@seznam.cz

