MAJALAND MISTROVSTVÍ ČR 2022
AIR-HOCKEY
Sobota 10. prosince 2022
POP Airport, Praha - Tuchoměřice
Místo konání:

Majaland, POP Airport, TUCHOMĚŘICE, Ke Kopanině 421
https://pop.cz/majaland/
Spojení - zastávka Tuchoměřice, Outlet, autobus 312 nebo POP Shuttle (od metra Bořislavka)
nebo 322 (od metra Nádraží Veleslavín); autem - silnice D7, sjezd 3 (letiště)

Účastníci:
Hráči a týmy, kteří se kvalifikovali (dle výsledků ČP a propozic ČSAH),
potvrdí svou účast do PÁTKU 25. LISTOPADU 2022 do 12:00 na email
jakub.hasil@post.cz nebo na MT 603 337 054. Týmy zároveň nahlásí soupisku hráčů, kteří
budou na MČR startovat. Za nepotvrzené může pořadatel doplnit náhradníky v souladu s
propozicemi soutěží ČSAH.
●

●
●

●

BEZPLATNÝ vstup do hracích prostor je povolen pouze aktivním účastníkům soutěže a
to v čase prezence. Jmenný seznam bude po potvrzení účasti předán pořadatelem
provozovali Majalandu. V době mimo soutěžní povinnosti a případně po skončení soutěží
mohou účastníci využívat atrakce Majalandu.
Nehrající doprovod má vstup povolen po zaplacení standardního vstupného do
zábavního centra.
Delegáti valné hromady, kteří nejsou zároveň aktivními účastníky soutěže, si režim vstupu
domluví s pořadatelem nejpozději ve výše uvedeném termínu (v opačném případě jim bude
vstup umožněn pouze po úhradě vstupného).
Pořadatelé žádají účastníky, kteří mají soutěžní dres, aby v něm na MČR hráli. Předpokládá
se od všech chování odpovídající prostředí a významu akce.

Ubytování:
pořadatel nezajišťuje a nehradí účastníkům ubytování; místo konání je
v těsném sousedství Prahy, kde je případně možnost ubytování všech kategorií (pomoc
pořadatele s vyhledáním/rezervací na vyžádání)
Stravování:
oběd na náklady pořadatele - kuřecí řízek, hranolky, kečup / tatarka,
malý nápoj (kofola / malinovka); další občerstvení je možné zakoupit po celou dobu konání,
nabídka na https://pop.cz/majaland/obchod/restaurace-u-maji
Program:

10:00 - 10:15 prezence jednotlivců
10:15 - 13:00 soutěž jednotlivců + vyhodnocení
13:00 - 13:45 oběd + valná hromada ČSAH
13:45 - 14:00 prezence družstev
14:00 - 17:00 soutěž družstev + vyhodnocení

Kontakt:

Jakub Hasil - 603 337 054, jakub.hasil@post.cz
Václav Truhlář, předseda ČSAH
www.airhockey.cz - airhockey@email.cz

