
Organizační pokyny k turnaji krajských výběrů U15 – Brno Úvoz 23.-25.6.2017 

 

Adresa zimního stadionu 

• Brno – Úvoz č.p. 55a (stadion v areálu ZŠ Úvoz) - http://www.hcmwarriorbrno.cz/stadion/  

 

Šatny 

• budou týmům přiděleny po celou dobu turnaje – klíče od šaten budou mít vedoucí u sebe a 

ručí za případné ztráty 

Prostor pro rozcvičku týmu 

• bude za halou na části sportovního hřiště, v hale není povolena mimo hlavní plochu rozcvička 

s hokejkami a míčky 

Soupisky a registrační průkazy 

• před turnajem proběhne kontrola soupisek se zaměřením na dodržení ustanovení o 

minimálním počtu startu hráčů v sezoně 

• vedoucí před prvním utkání předkládá registrační průkazy příp. průkazy k ověření totožnosti 

hráček a hráčů 

Zápisy o utkání 

• budou vedeny v elektronické podobě – před utkáním se vedoucí družstva dostaví do boxu 

časoměřičů případně jiného určeného místa k doplnění čísel hráčů do elektronického zápisu a 

případného vyškrtnutí hráčů, kteří do utkání nenastoupí 

• po utkání budou zápisy uloženy a vytištěny, na případné vyžádání vedoucích mohou být 

přeposlány v pdf podobě na určený mail 

Ocenění týmům, jednotlivcům 

• ceny pro nejlepší hráče utkání nebudou v rámci turnaje vyhlašovány 

• na konci turnaje bude vyhlášen All stars sestava turnaje a nejužitečnější hráč turnaje 

• všechny týmy obdrží pohár dle umístění 

• všichni hráči obdrží pamětní medaili, hráči na 1.-3. místě obdrží medaile za umístění na 1.-3. 

místě 

• vyhlašování týmů na 5.-9. místě proběhne bezprostředně po nedělních utkáních o daná 

umístění  

Parkování 

• není v areálu ani bezprostředně u stadionu možné, pouze nástup a výstup, naložení a vyložení 

věcí 

• parkování osobních vozidel a autobusů je možné na bezplatném parkovišti Veveří x Šumavská 

– 10 minut chůze od stadionu 

Doprava 

• po Brně MHD – http://dpmb.cz/cs/novinky/all 

http://www.hcmwarriorbrno.cz/stadion/
http://dpmb.cz/cs/novinky/all


o jízdenky MHD: děti do 15 let – 12,-Kč, dospělí 25,-Kč 

• vlakem do Brna  

o díky výluce na hl. nádraží vlakem do žst. Brno – dolní nádraží (odtud kyvadlovou 

autobusovou dopravou na hl. nádraží a následně tramvají (místním dialektem šalinou) 

č. 12 směr Technologický institut s výstupem na zastávce Konečného náměstí a pěšky 

na stadion 

o nebo výstup na žst. Brno – Židenice, odtud cca 6 minut pěšky na tramvajovou zastávku 

Kuldova a následně tramvají č. 3 směr Rakovecká do zastávky Konečného náměstí – 

odkud pěšky na stadion  

• přistavení dodávky k nádraží při příjezdu vlakem – nutno specifikovat čas příjezdu a místo, kde 

má být dodávka pro převoz výstroje příp. zavazadel přistavena 

Ubytování a stravování 

• Masarykův domov mládeže - http://www.masarykuvdm.cz/ 

o 160 lůžek ul. Gorkého 33/35 (PHA, STČ, PLZ, ÚST, JMK, MSK, JIČ) 

o 65 lůžek ul. Cihlářská 21 (HK, PU, CZE U14) 

o nástup ubytování od pátku od 15:00 hod. do 19:00 hod., konec ubytování neděle 

dopoledne 

o rozdělení na jednotlivé ubytovny je uvedeno výše u jednotlivých budov internátu 

• Stravování se realizuje v jídelnách na obou budovách internátu – vždy dle ubytování 

o snídaně: 06:00 – 08:00 

o obědy: 11:00 – 14:00 

o večeře: 17:30 – 19:30 

• Vedoucí týmů obdrží po příjezdu na stadion v pátek stravenky odpovídající počtu objednané 

stravy na celý turnaj – jídla nebudou bez stravenek ze strany poskytovatele ubytování a 

stravování vydávány 

• Vedoucí jednotlivých výběrů plně zodpovídají za chování hráček a hráčů na ubytování. 

Jednotlivé regiony nesou odpovědnost za případné škody, které by byly ze strany jejich výběrů 

na ubytovně způsobeny. Vzhledem k věku účastníků je za povinnost stálá přítomnost dospělé 

osoby u týmu. 

• Ubytování a stravování je hrazeno jednotně ze strany ČMSHb. Jednotlivým regionům budou 

skutečné náklady dle zaslané objednávky ubytování a stravování fakturovány až po turnaji 

poté, co bude provedena fakturace na ČMSHb ze strany poskytovatele ubytování. Ubytování 

ani stravování tedy na místě nehradíte! 

Občerstvení 

• na stadionu bude otevřeno drobné občerstvení (limo, pivo, káva, párek v rohlíku, cukrovinky) 

s otevírací dobou: 

o pátek 12:00 – 16:00 

o sobota 10:00 – 18:00 

o neděle 8:00 – 16:00 

• pitný režim při zápasech není účastníkům turnaje ze strany organizátora zajišťován! 

Mediální zajištění 

• po celou dobu turnaje bude přítomen redaktor ČMSHb, který bude zajišťovat publikaci 

výsledků, aktualit a zajímavostí z akce 

• z akce by měly být zajištěny onlajnové textové přenosy 

http://www.masarykuvdm.cz/


Zdravotní služba 

• je plně zajištěna ze strany organizátora turnaje kvalifikovaným zdravotnickým dozorem se 

základním zdravotnickým vybavením 

 


