Série turnajů mládeže VANGL CUP 2014:

PROPOZICE TURNAJE:
Pořádaný klubem HK IVANČICE ve spolupráci se SVČ IVANČICE ( střediskem vol.
času). Jde o turnaj mladších dorostenek a starších žaček ( 1997 a mladší).
Kategorie: turnaj v házené ml. dorostenek dle pravidel IHF - ročník narození hráček 1997 a ml.
Termín: 25.1.2014 od 8:00 – 17:30
Místo konání: Městská sportovní hala Ivančice, Rybářská 33 ( vedle vlakové zastávky), povrchem jsou
parkety. V hale je k dispozici bufet.
Hrací systém: dle platných pravidel házené ČSH.
Výsledky se povedou v elektronické podobě a budou během jednotlivých západů aktualizovány obdobně
jako na:
http://www.hkivancice.cz/VANGL-CUP-2013-ZELVA-4-rocnik-a1661/
6 družstev, systémem každý s každým. Délka zápasu je 2x15 minut. Mezi poločasy je 2 minutová
přestávka, mezi jednotlivými zápasy je 2minutová přestávka. Time out není možné využít. Hra se přerušuje
výhradně na pokyn rozhodčího ( zranění, úprava hrací plochy aj.). Při 7-mi metrových hodech se čas
nezastavuje. Vyloučení – 1 minuta. Každé družstvo je povinno mít k dispozici dvě barevně odlišné sady
dresů, pokud tuto podmínku nesplní, může pořadatel nařídit družstvu odehrát utkání v přidělených
rozlišovacích dresech (družstvu nalosovanému jako domácí) a vyžádat delegáta družstva, aby upřesňoval
hráčky do zápisu střelců utkání.
Určení pořadí: počet bodů, vzájemné utkání, rozdíl celkového skóre, větší počet vstřelených branek,menší
počet obdržených branek, los.
Pojištění: každý hráč individuálně ( pořadatel nesjednává pojištění turnaje).
Hlavní pořadatel: Pavel Vavroušek 777 744 203, email: vavrousek@selfnet.cz
logistika, stížnosti, podněty, a hlavně POCHVALY…

(chod turnaje, rozhodčí,

Hlavní organizátor: Tamara Svobodová 607014033, email: autoexpres_svobodova@post.cz (platby, strava,
ubytování). Bude vybírat veškeré platby účastníku (startovné, stravné, ubytování).
Startovné: 850,- Kč
Všichni účastníci obdrží ceny, první 3 dostanou poháry a medaile.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly registračních průkazů (věku hráček), ale nevyužijeme ho.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o věcech v rámci turnaje, které nejsou uvedeny v propozicích, bez
možnosti odvolání navrhovatele.
Pořadatel rozhoduje o námitkách a protestech, které jednotlivé týmy podají v co nejkratším termínu a
vyhrazuje si právo změny propozic bez udání důvodů.
Účastí na turnaji každý tým stvrzuje, že bude respektovat a řídit se těmito propozicemi turnaje.
Přejeme hodně sportovních úspěchů a pěkný prodloužený víkend v našem městě.
Házené „ZDAR!“
v IVANČICÍCH 8.1.2014
ÚČASTNÍCI :
HK IVANČICE,
HK JUNIOR MOČENOK „A“
HK JUNIOR MOČENOK „B“,
HK SLOVAN DUSLO ŠALA
MHK BYTČA
HK VESELÍ NAD MORAVOU

Sídlo klubu: HK IVANČICE, Rybářská 33, 664 91 IVANČICE, IČO 494 585 74
Doručovací adresa: Milan Buček, Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice, tel 602 528 003
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