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Východočeský přebor přípravek 2017/2018

7.turnaj – Letohrad, ZS Svitavy

Termín a místo konání:

2.6.2018 Letohrad, ZS Svitavy

Kategorie:

Přípravka (hráči ročníku narození 2007, 2008 a mladší bez nutnosti ostaršení).

Účastníci turnajů:

Na každém z plánovaných turnajů je možná účast maximálně 12 týmů, v případě
vyššího počtu přihlášených týmů rozhoduje termín odeslání závazné přihlášky do
turnaje. Zúčastnit se mohou celky i mimo hokejbalový region východ.

Startovné:

600,- kč (splatné v den konání turnaje)

Podmínky účasti:

Zaslání závazné přihlášky na komarek@hokejbal-vychod.cz nejpozději do
25.5.2018 18:00. Předložení soupisky celku generované z IS ČMSHb a
registračních průkazů před nástupem do turnaje (proběhne řádná kontrola
registračních průkazů). Fyzicky přítomná osoba starší 18 let (vedoucí popř. trenér
týmu). Jednotná sada dresů, stanovená výstroj a výzbroj. Hráč, jehož výstroj
nebude odpovídat regulím a pravidlům ČMSHb pro Přebory přípravek a
minipřípravek nebude rozhodčím připuštěn ke hře. Turnaje se mohou zúčastnit i
v ČMSHb neregistrované týmy (např. regionální výběry), tvořené však maximálně
hráči ze 3 klubů.

Řídící orgán:

Komise mládeže RSHb Čechy východ

Na turnaji nemohou startovat starší hráči, nepovolený start hráče z vyšší kategorie
bude potrestán direktoriátem turnaje v prvním případě kontumací příslušného
utkání, opakovaně okamžitým vyloučením provinivšího se celku z turnaje.

Družstva, která uhradila startovné v rámci odeslání přihlášek LK ČMSHb, mají
startovné již uhrazeno.

Hlavní koordinátor turnajů: Martin Komárek, Erno Košťála 1010, Pardubice 53012
tel.: 773 781 132
e-mail: komarek@hokejbal-vychod.cz
Organizační výbor:

Michal Čumpl, Vlastimil Janoušek, Božena Janská, Tomáš Jirsa, Martin Komárek

Rozhodčí:

Organizační výbor turnaje zajistí rozhodčí s platnou licencí rozhodčího z řad
rozhodčích regionu východ. Náhrady rozhodčích, zapisovatelů a časoměřičů jsou
hrazeny organizátory turnaje ze startovného přihlášených družstev.

Hrací systém:

Na každém z turnajů maximálně 12 zúčastněných celků, systém každého z turnajů
bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Počet hráčů 5 + 1, hrací doba 2 x
10 minut čistého času. Hraje se s umělohmotnými míčky s atestem ČMSHb, dle
řádů a pravidel ČMSHb a ISBHF. Mužstvo, které je určeno rozpisem jako domácí
(první psané mužstvo do zápisu), předá před utkáním rozhodčím 3 míčky.
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Rozpis turnaje bude organizačním výborem sdělen v dostatečném předstihu
s ohledem na počet zúčastněných týmů a to nejpozději do 29.5.2018.
Soupisky:

Řádně vyplněná soupiska generovaná z IS ČMSHb pro soutěž Východočeský přebor
přípravek, kterou týmy předloží před prvním utkáním v turnaji spolu s registračními
průkazy hráčů. Celkům účastnícím se turnajů jednorázově je umožněn první start
v přeboru na turnajovou soupisku.

Námitky:

Námitky proti výsledku utkání, protesty či podezření z neoprávněného startu hráčů
budou přijímány organizačním výborem turnaje do 15 minut po ukončení utkání
písemně a doložené vkladem 200,- Kč. Organizační výbor turnaje rozhodne o jejich
oprávněnosti. V případě zamítnutí se vklad nevrací.

Těšíme se na Vaši účast, se sportovním pozdravem za KM RSHb-východ Martin Komárek

Kontakty:

Martin Komárek
773 781 132
komarek@hokejbal-vychod.cz
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