V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ
POHÁR MĚSTA CHRUDIM

CHRUDIM CITY CUP 2018
kategorie U14 – ročník 2004 a mladší

23.-25.březen 2018 Zimní stadión Chrudim

Termín:
23. - 25. 3. 2018 (pátek - neděle)
Začátek turnaje: v pátek . v 11:00 hod., konec turnaje: v neděli v cca 19:00 hod (slavnostní ukončení).

Kategorie:

Hráči narození v letech 2004 a mladší
Doložení totožnosti hráčů: platné registrační průkazy, soupiska celku. Soupisku pošlete mailem předem. Totožnost

hráčů dle registračních průkazů, bude provedena osobní konfrontací všech hráčů před začátkem A
NAMÁTKOVĚ BĚHEM celého turnaje delegovanými rozhodčími turnaje a touto činností pověřenými
osobami!
JEDNÁ SE VÝHRADNĚ O KLUBOVÝ TURNAJ – POUZE HRÁČI KLUBU /POVOLENI MAX. 2 HRÁČI NA PLATNÉ
HOSTOVÁNÍ V KLUBU DLE PŘEDLOŽENÉ REGISTRACE S UVEDENÝM HOSTOVÁNÍM V NASTUPUJÍCÍM
KLUBU/

Počet účastníků:

8 týmů

(každý tým max. 18 hráčů + 2 brankáři)

Systém turnaje:
Hraje se systémem každý s každým /8 týmů/. Časová dotace utkání 2x18 minut čistého času. Pro
zpestření turnaje bude každý poločas v utkání započítán do tabulky jako samostatný zápas, tzn.
Za vítězství v poločase dva body, za remízu jeden bod, za prohru nula bodů. O konečném pořadí
turnaje rozhoduje:

1. Celkový počet bodů v celém turnaji
2. Celkový rozdíl skóre v turnaji
3. Větší počet vstřelených gólů v celém turnaji
4. Los

Pořadatel turnaje:
HC Chrudim z. s.
Podmínky a způsob přihlášení:

Vyplněnou přihlášku zaslat na e- mailovou adresu hcchrudim2004@seznam.cz nejpozději
do 26. 2. 2018.

Platba startovného:
Startovné činí 6.500,- Kč a je nutné jej uhradit do 26. 2. 2018, a to na účet 78-8128420297/0100
variabilní symbol 237 / zpráva pro příjemce uvést název týmu.
Bankovní spojení pro zahraniční účastníky:
číslo účtu u Komerční banky:

78-8128420297/0100

číslo účtu ve formátu IBAN:
Adresa bankovního subjektu:

CZ5901000000788128420297
Komerční banka, a.s.
Široká 83
537 50 Chrudim IV
Česká republika

Ceny:
Tým na prvním místě, obdrží VELKÝ putovní pohár. Týmy na 1. – 3. místě obdrží pohár,
medaile (sada max. 20 kusů) a diplomy. Tymy na 4. – 8. místě obdrží pohár, diplomy. Každý hráč
obdrží drobné dárky od pořadatelů. Vyhodnocen bude nejlepší brankář, obránce, útočník,
střelec a hráč, obdrží věcné ceny.

Vítězný tým je automaticky zván na další ročník turnaje. V
případě, že by se dalšího ročníku turnaje Chrudim CITY CUP
vítězný tým nezúčastnil má za povinnost na vlastní náklady
putovní pohár doručit HC Chrudim z.s. do pěti dnů od výzvy
zástupce HC Chrudim z.s. Vítězný tým je během držení putovního
poháru odpovědný za jeho poškození, ztrátu, nebo odcizení. V
případě poškození, ztráty, nebo odcizení putovního poháru
vítězným týmem, bude účtována cena 10.500,-Kč jako náhrada
škody od týmu, který měl v době události putovní pohár v držení.

Město:
Chrudim – leží v Pardubickém kraji, 12 km jižně od krajského města Pardubice, příjezd po dálnici
D11 od Prahy, poté dálniční sjezd Pardubice, dále směrem Chrudim. Z Moravy po dálnici D1, exit
137 Žďár nad Sázavou, dále směr Chrudim, nebo Olomouc, Mohelnice, Moravská Třebová, Vysoké
Mýto, Chrudim.

Podrobnosti o městu Chrudim najdete na http://www.chrudim.eu

Stravování:
Stravování bude zajištěno v restauraci v blízkosti zimního stadionu.
Ceny stravování – Snídaně – 75,-Kč / osoba
- Oběd – 95,- Kč / osoba
- Večeře – 95,- Kč / osoba
Pozn.: Cena stravování a ubytování není součástí startovného.
Ubytování:
Hráči a jejich doprovod / max. 3 dospělé osoby z týmu/ budou mít možnost ubytování v blízké ZŠ U
Stadionu Chrudim v tělocvičnách za poplatek 65,-Kč/noc/osoba. Podmínkou pro hráče a doprovod
vlastní karimatka a spacák. K dispozici sociální zařízení, sprchy. Nutné přezůvky!
Se zajištěním ubytování rodičů a fanoušků jak ve škole, tak v penzionech a hotelech ve městě a
okolí pomohou organizátoři turnaje, kontaktní

osoba pro ubytování – Tomáš Langr,

tel. : +420 721 140 932, email tomas.langr@hejduksport.cz
Rodiče a fanoušci mohou být ubytování v penzionech ve městě Chrudim / orientační cena ubytování
280-550,-Kč osoba/noc /.
O vybraném způsobu ubytování celého týmu, informovat prosím v přihlášce.
V případě zájmu přijet o den dříve, možnost domluvy ubytování. Opět prosím informovat v
přihlášce Pozn.: Cena stravování a ubytování není součástí startovného.
Další stránky obsahují pravidla turnaje!

TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM
kategorie 2004 a mladší

PRAVIDLA A HODNOCENÍ
1)

Hrací systém turnaje
Hraje se systémem každý s každým. Pro zpestření turnaje bude každý poločas v utkání
započítán do tabulky jako samostatný zápas, tzn. za vítězství v jednotlivém poločase dva
body, za remízu jeden bod, za prohru nula bodů.

2) Hrací doba
Všechna utkání se hrají 2 x 18 minut čistého času / počítáno v tabulce jako dvě utkání/.
Za faul bude rozhodčím uložen hráči trest dle platných pravidel ČSLH. Přestávky mezi
třetinami: 3 minuty. Úprava ledové plochy vždy po každém druhém zápase, popřípadě dle
časového průběhu turnaje častěji.
3) Hodnocení utkání a turnaje
Vítězství v každé polovině zápasu 2 body, remíza 1 bod pro každý tým, prohra 0 bodů.
O konečném umístění v turnaji rozhoduje: 1. celkový počet bodů v součtu celého
turnaje, 2. celkový rozdíl vstřelených a obdržených gólů v součtu celého turnaje, 3. větší
počet vstřelených gólů v součtu celého turnaje, 4. los.

4) DRESY
KAŽDÝ TÝM BUDE DISPONOVAT DVĚMI SADAMI SVÝCH KLUBOVÝCH
DRESŮ /SVĚTLÉ A TMAVÉ BARVY/. TÝM UVEDENÝ V UTKÁNÍ JAKO
DOMÁCÍ /PRVNÍ/ NASTOUPÍ VŽDY VESVĚTLÝCH DRESECH .
5) Rozhodčí
Každé utkání řídí dva delegovaní rozhodčí dle pravidel ČSLH. Zajišťuje pořadatel.
Hlavní rozhodčí turnaje Roman Budínský.

6) Zdravotní služba, pořadatelská služba
Zajišťuje pořadatel.

7) Protesty
Eventuální protesty je nutno podat písemně, do 15-ti minut po skončení utkání, v kanceláři direktoriátu
turnaje, se vkladem 500,- Kč. Ten je vratný při uznání oprávněnosti protestu; při neoprávněném protestu je
nevratný.
8) Úprava ledu
Viz časový rozpis turnaje.
9) Zahájení a ukončení turnaje
Viz časový rozpis turnaje.
Slavnostního zahájení jsou povinni účastnit se všechna mužstva. Ukončení turnaje jsou povinny se v dresech
zúčastnit všechny startující týmy, v případě větších vzdáleností po dohodě s direktoriátem turnaje.
10) Identifikace hráčů
Platné registrační průkazy, soupiska mužstva. Bude provedena osobní konfrontace všech hráčů před
začátkem a během turnaje rozhodčími turnaje a pověřenými osobami. Registrační průkazy budou před
začátkem turnaje předány direktoriátu turnaje za účelem případné konfrontace hráčů.

Půjčování hráčů mezi zúčastěnými tými je behěm turnaje ZAKÁZÁNO!!!
Porušení se trestá vyloučením týmu z turnaje bez náhrady!

Jedná se o turnaj vypsaný pro klubové týmy, nikoli pro
selecty či výběry krajů a podobně. Děkujeme za pochopení!
JEDNÁ SE VÝHRADNĚ O KLUBOVÝ TURNAJ – POUZE HRÁČI KLUBU /POVOLENI MAX. 2 HRÁČI NA PLATNÉ
HOSTOVÁNÍ V KLUBU DLE PŘEDLOŽENÉ REGISTRACE S UVEDENÝM PLATNÝM HOSTOVÁNÍM
V NASTUPUJÍCÍM KLUBU/
11) Direktoriát turnaje:

Přemysl Štrup, vedoucí HC Chrudim U14; ředitel turnaje
mobil: +420 774 088 088

e-mail: hcchrudim2004@seznam.cz
Tomáš Langr, manager turnaje;
Mobil: +420 721 140 932
E-mail: tomas.langr@hejduksport.cz

