Srdečně vás vítáme na 22. ročníku turnaje ITS CUP 2019

Každé družstvo má povinnost se po svém příjezdu zaregistrovat v infocentru ve
sportovní hale, převzít rozpisy, soupisky (vyplnit) a uhradit poplatky za objednané služby.
Všechna družstva musí mít před zahájením turnaje zaplaceno startovné.
Družstva jsou ubytována ve třídách základních škol. Před převzetím ubytovacích
prostor uhradí v infocentru každé družstvo vratnou kauci Kč 1000,-.
Vezměte na vědomí, že mohou vzniknout problémy se sprchováním, proto využívejte sprchy
ve sportovní hale. V případě jakéhokoliv poškození vybavení tříd je toto nutné nahlásit
ubytovací službě ve škole.
Ve všech ubytovacích prostorách platí:
přísný zákaz kouření v prostorách školy,
do školy se nesmí donášet ani konzumovat alkohol,
v prostorách školy platí zákaz hry s míčem,
dodržování nočního klidu po 22. hodině,
družstva nesmí ve škole zůstat bez dozoru.
Družstva se stravují ve škole, ve které jsou ubytována. Pokud vám nevyhovuje
doba výdeje stravy (vzhledem ke stanovenému času utkání), domluvte se přímo v jídelně na
náhradním řešení …
Snídaně: 7,15 – 9,00 hod.

Oběd: 11,30 – 13,00 hod.

Večeře: 17,30 – 19,00 hod.

Ve sportovní hale se přezouvejte, snažte se udržovat pořádek a rozcvičujte se na
místech k tomu určených (ne vestibul).
Pořadatel turnaje vypsal pro jednotlivé kategorie pravidla startu umožňující zařazení
hráčky do dané kategorie. Každá hráčka může startovat pouze za jedno družstvo.
Konfrontaci hráčky si může vyžádat vedoucí družstva. Konfrontaci provádí výhradně
rozhodčí za účasti vedoucích družstev na základě hracích dokladů s fotografií, či registračního
průkazu, případně cestovních dokladů.
Zápasy ve skupinách i Zápasy play off se hrají na daném sportovišti dle uvedeného
času v rozpise utkání. Dodržujte časy nástupu k utkání. Pokud nebude družstvo připraveno ke
hře do 5 minut po stanoveném čase v rozpise, bude výsledek kontumován 6:0 ve prospěch
přítomného družstva.
Finálová utkání mladších i starších žaček se hrají ve sportovní hale.
Finálová utkání se hrají dle uvedeného času + 1x time-out na zápas.
Vyloučení hráčky v zápasech je na 1 minutu.
Červená karta v zápase = vyloučení do konce v daném zápase.
Čas se během zápasu nezastavuje (pouze při zranění).
Vedoucí družstev se dohodnou na barvě dresů. Pokud ne, mění dresy družstvo uvedené
v rozpise na druhém místě (hosté).
Po ukončení hracího dne zanechají vedoucí družstev soupisky u stolíku. Soupisky
budou nachystány druhý hrací den opět u stolíku časoměřičů. V případě ztráty soupisky
nemohou být hráčky zařazeny do soutěže „O nejlepší střelkyni turnaje“.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Náklady na ošetření si hradí účastníci sami.
Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií bude v neděli v 14.30 hodin ve sportovní
hale. Vítězové, 2. a 3. týmy ve všech kategoriích obdrží poháry, medaile a věcné ceny. V každé
kategorii budou na základě rozhodnutí jury turnaje vyhlášeny „nejlepší hráčka“, „nejlepší
brankářka“ a „nejlepší střelkyně“.
Těšíme se na setkání s vámi
Organizační štáb ITS CUPu 2019

