Klubům ČAILH
Rozhodčí ČAILH
eSports

V Praze 16.6. 2014

Věc: Informace k Final four Extraligy juniorů

EXTRALIGA JUNIOŘI
Výsledky čtvrtfinále play-off
ILHK Hradec Králové – Nightbirds Přerov
Slavia Praha – HC Boskovice
Devils Zlín – Roller Storm
Uherský Brod – Střída sport Pardubice

16:2, 18:1
13:1, 13:4
5:5, 2:1
2:4, 4:3, 1:0 p
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Všeobecné informace
Pořadatel finálového turnaje
HC Stadion Litoměřice
Kontaktní osoba: Jan Fišera, fisera.j@hclitomerice.cz, 722 788 005

Systém turnaje
 Všechna utkání musejí mít vítěze.
 V případě nerozhodného výsledku v normální hrací době se postupuje dle SŘ utkání hraná do
rozhodnutí, str. 113 Rozpisu soutěží.
 Základní hrací doba: 2 x 20 minut čistého času
 Všichni hráči startují na platný registrační průkaz! Bez RP nebude hráč připuštěn ke hře !

Hospodářské náležitosti
 Mužstva na finálovém turnaji nehradí žádné startovné.
 Paušály rozhodčích hradí všechna mužstva rovným dílem.
 Za proplacení paušálů odpovídá pořádající klub.
o Paušály 350,- Kč +50% = 525,- Kč
o Náklady za rozhodčí na jedno utkání = 1.050,- Kč ( 2 x 525,- Kč ).
o Celkové náklady na finálový turnaj 4.200,- Kč = 1.050,- Kč za mužstvo.
 Náklady na cestovné rozhodčích hradí ČAILH.
 Náklady na plochu hradí ČAILH, avšak do maximální výše 500,- Kč za 1 hod plochy a v maximální
délce 1.5 hod na utkání. Celkem tj. 6 hod x 500,- Kč = 3.000,- Kč).
 Náklady na pomocný box hradí pořadatel finálového turnaje.
 Platby musejí být uskutečněny k rukám organizátora turnaje před prvním utkáním mužstva v
turnaji !

Ostatní
 Pořádají klub je povinen zajisti hráčskou šatnu po celou dobu turnaje pro každé mužstvo !
 Na žádost zúčastněných klubů je pořádající oddíl povinen zajisti odpovídající ubytování.
 Náklady na ubytování si hradí kluby z vlastních zdrojů.
Vyšší tresty ve finálových turnajích:
 Pro finálové turnaje se vztahuje evidence trestů i ze základní části viz. strana 41 SŘ.
 V případě odebrání RP má hráč automaticky zastavenou činnost a nemůže do dalších utkání
nastoupit.


Pořádající oddíl odpovídá za zajištění pořadatelské a zdravotní služby.

Final four bude živě přenášeno na stream www.tvcom.cz

Tomáš Würtherle

