OTEVŘENÉ TURAJE MŽ – REGIONU VÝCHOD
Do otevřených turnajů mladších žáků - regionu východ se může přihlásit jakýkoli klub, který je registrovaný
u ČMSHb a může sestavit tým spadající do kategorie MŽ pro sezónu 2017/18.
Pro sezónu 2017/18 bude odehráno celkem 13 turnajů (6 v podzimní a 7 v jarní části).
Každý přihlášený tým z regionu východ bude v podzimní části pořádat minimálně 1 turnaj.
Na tomto turnaji pořádající tým zajistí (mimo jiné) i výplatu rozhodčích a časoměřičů.
Bude-li jakýkoli tým pořadatelsky zajišťovat v podzimní části ještě další turnaj (turnaje), opět zajistí výplatu
rozhodčím, ale po skončení ročníku mu budou tyto vícenáklady kompenzovány z rozpočtu RSHb.
Tým s „jednorázovým startovným“, který uspořádá turnaj, bude taktéž zajišťovat výplatu rozhodčím, avšak
na „svém“ turnaji bude oproštěn od placení startovného.
Toto ustanovení platí i pro jarní část soutěže.
Pořadatelský tým tedy zajišťuje:




Hřiště + sociální zázemí
Časomíru s obsluhou
Výplatu odměn pro rozhodčí a časoměřiče

Ceny, medaile, poháry, ani „tašky“ se na jednotlivých turnajích nepředávají.
Pamětní medaile obdrží všichni hráči až na posledním turnaji sezóny (zajistí RSHb)
Každý tým tedy může dorazit na turnaj cca 30 minut před prvním plánovaným utkáním svého týmu a po
odehrání svého posledního utkání může odjet – vyhlášení výsledků se konat nebude.
Startovné:
Celoroční (uhrazeno v rámci přihlášky LK) …………………………………………………….. 4.000,- Kč
Celoroční pro 2. tým z jednoho klubu (uhrazeno převodem na účet) ……………. 4.000,- Kč
Půlroční i pro 2. tým z jednoho klubu (uhrazeno převodem na účet) ………..….. 2.000,- Kč
Jednotlivé ………………………………………………………………………….……………………………. 600,- Kč

Celoroční (půlroční) závazné přihlášky, spolu s dokladem o zaplacení, zašlete nejpozději do 11.3.2018 na
e-mail: lk@hokejbal-vc.cz
Jednorázové závazné přihlášky zasílejte na e-mail: lk@hokejbal-vc.cz
Uzávěrka jednotlivých přihlášek je vždy 10 dní před plánovaným turnajem. Pro zjednodušení
administrativy bude „jednorázové“ startovné vyfakturováno přihlášeným klubům po skončení
soutěžního ročníku.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Se sportovním pozdravem
Pavel Shejbal – 725 762 789

