Házenkářský
festival
Lovosice
6. ročník mezinárodního mládežnického turnaje

6. - 8. září 2019
Lovosice, Česká republika

PARTNER MLADÝCH SPORTOVCÙ

V rámci Házenkářského festivalu přijímáme přihlášky do těchto kategorií:
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Turnaj začíná pro všechny kategorie a týmy v PÁTEK OD 11 HODIN DOPOLEDNE! Pro děti to znamená omluvenku
na páteční den ze školy a pro trenéry nutnost vybrání dovolené. Pořadatelé nebudou reflektovat na žádné žádosti
o pozdější začátek turnaje nebo výjimky ze strany účastnících se týmů.

Program turnaje:
Pátek 5. září 2019

příjezd týmů, akreditace + zápasy ve skupinách (od 11 hodin!)
odpolední/večerní program pro hráče i trenéry

Sobota 6. září 2019

zápasy ve skupinách + hlavní fázi turnaje
odpolední/večerní program pro hráče i trenéry včetně extraligy na zimáku

Neděle 7. září 2019

zápasy finálové fáze, utkání o umístění, slavnostní vyhlášení turnaje (cca 15 hodin)

Základní informace k turnaji:
4 hrací místa:
Zimní stadion Lovosice, sportovní hala Chemik, sportovní hala U Přívozu, hřiště u haly Chemik.

Odměny pro všechny
Účastnické medaile pro každého hráče, diplomy pro všechny týmy, věcné ceny, medaile za umístění, poháry pro nejlepší týmy, ceny a poháry pro nejlepší hráče.

Bohatý doprovodný program
Seminář pro trenéry, večerní program pro hráče, extraligové utkání na zimním stadionu, ohňostroj.

Ubytování a stravování:
Ubytování týmů je zajištěno v partnerských školách v Lovosicích (vlastní spacáky, karimatky). Stravování
je zajištěno v Centrální jídelně Lovosice. Pobyt začíná v pátek 6. září večeří, končí v neděli 8. září obědem a
zahrnuje: 2 x plnou penzi a 2 x ubytování ve škole.
Poplatek za ubytování a stravování: 620 Kč / osoba / celý turnaj.
V případě inviduálních požadavků (jídlo navíc, dřívější příjezd) prosím kontaktujte organizátory.

Týmový registrační poplatek:
Registrační poplatek pro rok 2019 činí 2.250 Kč / tým a zahrnuje:
- start týmu na turnaji
- vstupy na veškerý doprovodný program v průběhu turnaje včetně extaligového utkání
- zmrzlina, opékání buřtů, limonáda pro hráče
- party pro realizační týmy

Podmínky a termín přihlášení:
1) vyplnění online přihlášky ZDE
2) uhrazení týmového registračního poplatku
3) uhrazení individuálního účastnického poplatku min. pro 7 osob
V případě odhlášení týmu v termínu kratším než je 30 dní před začátkem turnaje jsou uhrazené částky nevratné. Individuální účastnické poplatky budou vyúčtovány přímo na místě dle skutečného počtu osob.

Termín přihlášení: do

15. 7. 2019.

Kontakt:
Lucie Kantůrková
lucie@hazenalovosice.cz
+420 608 876 794
www.hazenalovosice.cz/hazenkarskyfestival.cz
www.facebook.com/hazenkarsky.festival.lovosice

