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Propozice turnaje:
1. Hrací doba a systém turnaje
hrací doba je pro kategorie 98/99 , 00/01 2x15 minut čistého času, pro kategorie 02/03 2x20 minut
hrubého času a pro kategorie 94/95 , 96/97 3x15 minut čistého času podle pravidel ledního hokeje.
Hraje se ve skupinách každý s každým. Dále Play off o každé umístění (každý tým sehraje min 5
utkání).
2. Věk hráčů,zahájení a ukončení turnaje
ročník 1994/1995: zahájení 29.03.10 v 08,00 hodin,
ročník 1996/1997: zahájení 06.04.10 v 08,00 hodin,
ročník 1998/1999: zahájení 09.04.10 v 08,00 hodin,
ročník 2000/2001: zahájení 02.04.10 v 08,00 hodin,
ročník 2002/2003: zahájení 27.03.10 v 08,00 hodin,
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3. Hodnocení turnaje
a) ve skupinách - počet bodů, vzájemná utkání, brankový rozdíl, větší počet vstřelených branek, los
b) v play off při nerozhodném výsledku trestná střílení
4.Ceny
Po každém utkání budou vyhlášeni nejlepší hráči utkání (diplom a věcná cena). Každý aktivní
účastník turnaje obdrží pamětní triko, všechna družstva obdrží diplomy dle pořadí. Mužstva na 1.-3.
místě obdrží pohár a medaile. Nejlepší brankář, obránce, útočník, hráč obdrží diplom a věcnou cenu.
5. Podmínky a způsob přihlášení
Vyplnit přihlášku a zaslat jí na adresu:
Zdeněk Kolman
Vl.Majakovského 2093
434 01 Most
nebo na e-mailovou adresu: eastercup@avantgardsport.cz
do 15. 02. 2010 nebo vyplnit tento přihlašovacího formulář na našich stránkách do stejného data.
Pro každou věkovou kategorii jeden formulář. Do 28. 02. 2010 obdržíte propozice turnaje s rozpisy
jednotlivých utkání. Obdržením propozic s rozpisy jednotlivých utkání je potvrzena Vaše účast v turnaji.
6. Platba startovného
Startovné pro kategorie 02/03 činí 3.000,- Kč, pro ostatní kategorie 4.000,- Kč. Startovné je nutné
vzhledem k vysokému zájmu týmů zaplatit předem společně s podáním přihlášky, a to na účet č. 356902670297/0100 . Jako variabilní symbol uveďte jméno týmu a kategorii, ve které hraje.
7. Turnaj řídí
Generální manažer:
Zdeněk Kolman
Vl.Majakovského 2093
434 01 Most
mob : + 420 736 673 448
fax :+420 476 707 746
e-mail : eastercup@avantgardsport.cz
8. Úprava ledu
Vždy po odehraném utkání.
9. Zdravotní služba
Zajišťuje pořadatel.
10. Námitky
Veškeré námitky je nutno podat písemně do 15 minut po skončení utkání vedení turnaje spolu s
vkladem 500,- Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.
11. Rozhodčí
Zajišťuje pořadatel.
12. Dresy
Každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev.
13. Identifikace hráčů
U zahraničních týmů: cestovní pasy
U domácích týmů: platné registrační průkazy
14.Ubytování a stravování
Každému mužstvu, které projeví zájem v přihlašovacím formuláři do 15. 02. 2009 zařídíme ubytování a
stravování. Ceny ubytování najdete zde.
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