UNIE HRÁČŮ STOLNÍHO HOKEJE
ve spolupráci s klubem

PRAGUE NHL
vyhlašují

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR
DRUŽSTEV 2018
21.ročník pohárové soutěže družstev je určen jak ligovým družstvům na všech úrovních, tak složeným družstvům
různých týmů i volným uskupením hráčů. Pro nově vzniklá družstva je př íležitostí vyzkoušet si soutěžní prostř edí př ed
vstupem do ligy, týmům z nižších soutěží dává Českomoravský pohár možnost poměř it se s prvoligovými celky, všem
účastníkům pak umožňuje bojovat o cennou trofej i o právo startu v mezinárodní klubové soutěži – Poháru WTHA.
Základní i finálové kolo Českomoravského poháru se uskuteční v rámci jednoho víkendu a na jednom místě!

Organizace soutěže: Organizační schéma ČMP zůstává stejné jako v loňském ročniḱ u. Základní část je
jednorázová a má pro všechna př ihlášená družstva společné miś to konání a termín. Pět nejúspěšnějšić h týmů
ze základní části postupuje do finále. Finále, v němž se družstva utkají systémem každý s každým, se koná na
stejném miś tě jako základní část a to druhý den. Hráči družstev, která se do finále nekvalifikovala, se mohou
zúčastnit turnaje Českého poháru, který proběhne souběžně s finále ČMP.
Stejně jako loni zůstává vplatnosti nový systém základní části. Zúčastněná družstva se utkají švýcarským
systémem, každé družstvo odehraje 10 jednokolových („1 x 3“) zápasů (v 15 soutěžnić h kolech, ze tř í zápasů
vždy dvakrát hraje, jednou soudcuje). Ve finále zůstává zachován tradiční formát zápasu „3 x 3“, pět účastniḱ ů
hraje každý s každým (podobně jako ve 2.lize).
Termíny:

Základní kolo

sobota 23. června 2018 (prezentace 9:45, zahájení 10:00)

Finále

neděle 24. června 2018 (prezentace 8:45, zahájení 9:00)

Místo konání: ZŠ Veronské náměstí 20/391, Praha 10
Pořadatel:

Prague NHL - http://www.praguenhl.cz

Startovné:

300 Kč / družstvo přihláška / platba do úterý 19. června 2018
600 Kč / družstvo přihláška / platba při prezenci 23.června 2018

Přihlášky:

Podávají se na přiloženém formuláři:
- emailem na adresu spartanek88@gmail.com
- poštou na adresu Unie HSH, Bayerova 45, 602 00 Brno

Přihlášky ke stažení zde:
http://www.uhshbrno.cz/dokumenty

Startovné je třeba uhradit ve stanoveném termínu:
- složenkou na adresu Unie HSH, Bayerova 45, 602 00 Brno příp. na bank. účet č. 2100598299/2010

Informace:

Foltýn Jaromír jun (724 055 374) spartanek88@gmail.com

V neděli 24.6. od 9:00 se uskuteční turnaj jednotlivců (kategorie ČP12) na stejném místě!

Vítězové českomoravského poháru:
2017 – Prague NHL
2016 – BHC Dragons Modřice
2015 – BHC Dragons Modřice
2014 – Doudeen Team
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - BHC Dragons Brno
2011 - Doudeen Team Junior
2010 - S.H.L. Brno
2009 - SHC Bizoni Uherčice
2008 - Dragons Holiday Šternberk
2007 - SHL Dopravní stavby Brno
2006 - EMCO Sever Zábřeh
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL Dopravní stavby Brno
2003 - SHC Bizoni Uherčice
2002 - WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - WIP Reklama Dobrá Voda
1999 - SHC Bizoni Uherčice
1998 - IP Reklama Dobrá Voda

Vybavení pro nováčky bude k zapůjčení zdarma!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VERONSKÉ NÁMĚSTÍ
Veronské náměstí 20/391, Praha 10

