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Východočeský přebor v kategorii masters
„Liga veteránů“
„Nultý ročník“
Místa a termíny turnajů:

1.turnaj
2.turnaj
3.turnaj
4.turnaj
5.turnaj

???, 14.10.2017
???, 17.11.2017
???, 14.4.2018
???, 8.5.2018
???, červen 2018 (bude upřesněno)

Kategorie:

hráči ročníku narození 1978 a starší (na soupisce každého celku mohou být
uvedeni maximálně 3 hráči ročníků narození 1979, 1980, 1981)

Účastníci:

Maximálně 8 týmů, v případě vyššího počtu přihlášených týmů rozhoduje termín
odeslání závazné přihlášky do turnaje. Přihlášku adresujte elektronickou cestou na
lk@hokejbal-vc.cz nejpozději do 15.9.2017 18:00. Každý účastník předloží
turnajovou soupisku celku.
Každý účastník předloží před nástupem do turnaje ke kontrole turnajovou
soupisku celku doplněnou o čísla registračních průkazů hráčů. Na prvním turnaji je
umožněn hráči start na OP, další starty hráčů jsou podmíněny platným
registračním průkazem.

Startovné:

souhrnné na všechny turnaje přeboru – 3500,- kč (splatné před startem přeboru)
jednorázové - 800,- kč (splatné v den konání turnaje)

Počet hráčů:

5+1 (minimální počet jsou 6 hráčů + brankař)

Změny v pravidlech:

Brankař každého celku může být ročníku narození 1983 a starší.
Na soupisku celku nemůže být zapsán hráč, který v podzimní části soutěžního
ročníku 2017/2018 nastoupil v mužské extralize hokejbalu.
Na turnajovou soupisku celku mohou být zapsáni hráči z více registrovaných
klubů, maximální počet je stanoven na 3.
Ostatní se řídí dle platných pravidel ČMSHb

Řídící orgán:

RSHb Čechy východ

Hlavní koordinátor turnaje:

Ligová komise RSHb Čechy Východ
e-mail: lk@hokejbal-vc.cz
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Organizační výbor:

Martin Komárek, Pavel Shejbal, Pavel Štefka, Patrik Ticháček

Rozhodčí:

Organizační výbor turnaje zajistí rozhodčí s platnou licencí rozhodčího z řad
rozhodčích regionu Čechy východ.

Ceny:

První tři mužstva obdrží poháry.

Hrací systém:

Maximálně 8 zúčastněných celků, systém turnaje (včetně délky hrací doby) bude
upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Počet hráčů 5 + 1. Hraje se
s umělohmotnými míčky s atestem ČMSHb. Mužstvo, které je určeno rozpisem
jako domácí (mužstvo první psané do zápisu), předá před utkáním rozhodčím 3
míčky.
Rozpis pro jednotlivé turnaje obdrží zúčastněné týmy nejpozději 5 dní před
konáním turnaje.

Těšíme se na Vaši účast, se sportovním pozdravem za RSHb-východ Patrik Ticháček
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