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FINÁLE ŠKODA HOCKEY CUP 2017
Mistrovství krajských výběrů České republiky
ročník 2003 v ledním hokeji

Termín

:

13. dubna 2017

Start utkání

:

12,30 hodin

Místo

:

Zimní stadion, Chomutov

Účast

:

Ústecký kraj x Olomoucký kraj

výhradní marketingový partner

MT
KONTA
KTY
MČR

Manager projektu VTM
Sekretář za KVV Olomoucký kraj
Sekretář za KVV Ústecký kraj
Organizační a Obchodněmarketingové záležitosti (BPA)
Produkce akce (BPA)

EM

Bedřich Ščerban

724 933 912

Zdeněk Konečný
Viktor Lukeš

777 142 738
603 260 574

Petr Nitsche

776 197 000

nitsche@bpa.cz

Lukáš Adam

608 505 419

adam@bpa.cz

scerban@czehockey.cz
ks-olomoucky@cslh.cz
ks-ustecky@cslh.cz

Sportovně technická ustanovení
1.

Věková kategorie -

-

3 x 20 minut čistého času s úpravou ledové plochy po třetinách
V případě nerozhodného stavu následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Pravidla
pro samostatné nájezdy se řídí čl. 406 SDŘ (tj 3 hráči na každé straně) s následujícími
úpravami . Nájezdy se uskuteční na jedné polovině hřiště, určené rozhodčím. Bez úpravy
ledové plochy. Rozhodčí oznámí oběma týmům, na které polovině hřiště se bude najíždět.
Brankáři budou hájit branku určenou rozhodčím.
Před utkáním proběhne 15 minutové rozbruslení a ihned následuje první třetina utkání.

3. Tresty

-

Při utkání budou uplatňovány plné tresty dle SDŘ v této kategorii.
Čl. 529 SDŘ, pojednávající o evidenci vyšších trestů, platí v plném rozsahu.

4. Protesty

-

Je možné podávat 15 minut po utkání s vkladem 500,- Kč.
Pokud se protestu nevyhoví - vklad propadá.
Čl. 607 DŘ „Protest proti technickým chybám rozhodčího nebo rozhodčích nemůže mít
vliv na výsledek dosažený na hřišti.“

2.

Hrací doba

Hráči české národnosti narození v roce 2003 a mladší, startující v klubech na území
daného kraje.
Seznamy hráčů zaslat do 11.3.2017 na scerban@czehockey.cz, adam@bpa.cz a
nitsche@bpa.cz

-

-

5.

Ceny

-

Po utkání budou vyhlášení nejlepší hráči utkání. každého družstva.
Medaile, poháry vítězi i poraženému finalistovi budou předány ihned po utkání. Oficiální gratulace,
předání trofeje a vyhlášení výsledků proběhne v rámci utkání ČR - NOR téhož dne. Bude upřesněno s
ohledem na další aktivity.

6.

Dresy, puky

7. Zdravotník
8.

Broušení bruslí

-

Každé mužstvo obdrží speciální sadu dresů dle zaslaných soupisek. Ústecký kraj
nastoupí v modré, Olomoucký kraj ve žluté sadě dresů. Vše ostatní si týmy přivezou s sebou.
Puky budou zajištěny.

-

Je zajištěna stálá lékařská služba.

-

Zajištěno na ZS (poplatek cca 50 Kč).

-

výhradní marketingový partner

10. Strava

-

Vody a tatranky. Ostatní dle dohody.

11. Pro družstva je zajištěno
-

12.

zápisy o utkání, delegace rozhodčích, statistika hráčů (bude doplněno), onlajny
puky na utkání a rozbruslení
pitný režim / tatranky
pořadatelská a zdravotní služba
akreditace pro hráče a trenéry, pro rodiče vstupenka 1 zdarma,
další příkup bude upřesněn

Ekonomické zajištění
-

rozpočet MČR je zajištěn ČSLH ve spolupráci s BPA sport marketing a.s.
doprava družstev není součástí rozpočtu
účast předsedů a sekretářů KVV ČSLH v gesci ČSLH (BPA neposkytuje žádný VIP)

13. Propagace - statistika – onlajny
-

webová záložka na http://www.hokej.cz/mladez/zapasy/43
přenos, záznam utkání a reportáže na Hokejka TV

14. Oficiální vyhlášení
-

z každého týmu bude nahlášena odpovědná osoba agentuře BPA pro potřeby zřízení
akreditací, organizace a harmonogramu vyhlášení výsledků v rámci 1. přestávky v rámci
mezistátního utkání A týmu,

výhradní marketingový partner

