Český svaz metané

Pohár Českého svazu metané
= Hody na cíl =

Propozice
Pohár Českého svazu metané
Hody na cíl - jednotlivci, družstva
1. Pořadatel:

Český svaz metané

2. Den konání:

17.02.2019 (neděle)

3. Místo konání:

Zimní stadion v Písku

4. Program:

07:00 – 07:45 příprava hrací plochy
08:00 - soutěž – hody na cíl jednotlivci
12:00 – soutěž – hody na cíl družstva
Vyhlášení výsledků po ukončení soutěží

5. Předpis:

Dle pravidel IER a IspO, vyhodnocení dle
kategorií: ženy, muži, U16, U19

6. Ceny:

ČSM rozhodne na základě počtu přihlášených

7. Startovné:

0,- CZK

8. Podmínky účasti:

a. Písemná přihláška k soutěži jednotlivců ženy, muži, mládež
b. Platné registrační průkazy hráčů
c. Přihlášky - zašle oddíl na adresu ČSM
viz bod 9.
Přihlášky jsou pak podkladem pro sestavení
startovních listin

9. Přihlášky:

do10.2.2019 na e-mail adresu :
e-mail: csm1@metana.cz
nebo
Zdeněk Meluš
Včelná, Na Vyhlídce 180
373 82 Boršov nad Vltavou
tel: +420 603 513 064

10. Řídící turnaje:

Deleguje ČSM

11. Rozhodčí:

Deleguje ČSM

12. Zdrav. zajištění:

Nemocnice Písek

13. Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic
14. Technické poznámky
a. Účastníci: soutěž jednotlivců
Soutěž je otevřená, oddíly zašlou přihlášku svých hráčů a hráček tj.
zašlou jmenovitý seznam viz bod č.9
ženy, muži, mládež - pořadí hráčů na startovní listině se určí dle
výsledků z MiČR na ledě 2019. Ti, kteří nestartovali, budou
zařazeni na začátek startovní listiny a poté budou vzestupně
seřazeni. Důvodem je nutnost připravit startovní listinu v předstihu.
b. Účastníci: soutěž družstev
Družstva pro soutěž budou sestavena ze startujících v soutěži
jednotlivců
c. Náklady: Náklady spojené se startem v soutěži jdou na vrub
účastníků soutěže.
d. Ostatní: Startující v soutěži si zajistí vracení kotoučů
e. Dokumentace: Dokumentaci zajistí - STK ČSM.
f. Příprava ledové plochy: Přípravu ledové plochy - zajistí
startující, kteří se zúčastní soutěže. Příprava ledové plochy
začíná v 7:00 hodin.
g. Stupačky, kroužky a další tech. prostředky: Zajistí STK ČSM
h. Výsledky: Zpracování zajistí STK ČSM a rozhodčí soutěže
i. Ubytování: zajišťují oddíly sami na své náklady.
Zdeněk M e l u š
předseda STK ČSM

Václav P á r tl
předseda ČSM

! Ve sportovní hale je zakázáno kouření
a pití alkoholických nápojů !

