
Date Time

6.12. 15:00 sraz ZS Rokycany

úterý 15:30 zapracování

17,00-18,15 trénink led 

19:00               večeře a check in

21:30 pozdní večeře

22:00 večerka

7.12. 8:30 snídaně

středa 9:00 zapracování

10:00 - 11:30 trénink led 

12:30 oběd

15:30 svačina + porada

17:00 - 18:15 trénink led 

19:00              večeře

21:30 pozdní večeře

22:00 večerka

8.12. 5:30 snídaně vystěhování z hotelu

čtvrtek 6:00 odjezd na letiště

8:55 odlet do Amsterdamu

10:35 přílet do Amsterdamu

14:35 odlet do Edmontonu linkou KL676

15:35 (míst.času) přílet do Edmontonu

16:45 bus do Fort McMurray(5,5 hod.)

snack cestou

cirka 23:00  příjezd do Fort McMurray,ubytování,večeře

9.12. 8:45 snídaně

pátek 9:30 bus do haly

9:45 zapracování

10:45 - 11:45 trénink na ledě

12:00 bus do hotelu 12:15 oběd

15:00 snack a porada

15:45 odjezd do haly

18:00 přípravný zápas CZE U19 - Oil Barons

Rokycany,Bonnyville(CAN)

Turnaj 2016 World Junior A Challenge

    Schedule Czech National Team U 19

                                          Action

Quality Inn,424 Gregoire Drive,večeře v hotelu

5.12.-19.12.2016



21:00 večeře a následný odjezd do Bonnyville

(cirka4,5 hod.)

cirka 2:30 příjezd do Bonnyville,ubytování v hotelu

The Neighbourhood Inn Express

10.12. 10:15 snídaně v hotelu

sobota 11:15 bus do haly RJ Lalonde Arena

11:30 zapracování

12:30 - 14:00 trénink na ledě

15:00 bus do hotelu

15:15 oběd

19:00 večeře

21:30 pozdní snack

22:00 večerka

11.12. 7:45 snídaně

neděle 8:30 bus do haly Cenovus Arena

9:45 - 10:15 rozbruslení

11:15 bus do hotelu

11:30

13:15 bus do halyly

15:30 zápas       CZE 19 - CAN East RJ Lalonde Arena

18:30 bus do hotelu

18:45 večeře

21:30 pozdní snack

12.12. 7:45 snídaně

pondělí 8:30 bus do haly Cenovus Arena

9:45 - 10:15 rozbruslení

11:15 bus do hotelu

11:30

13:15 bus do haly

15:30 zápas    USA - CZE 19 RJ Lalonde Arena

18:30 bus do hotelu

18:45 večeře

21:30 pozdní snack

13.12. 9:45 snídaně

úterý 10:30 bus do haly Cenovus Arena

10:45 zapracování

11:45 - 13:00 trénink na ledě

14:00 bus do hotelu

14:15 oběd

19:00 večeře

21:30 pozdní snack

oběd a porada

             oběd a porada



14.12. snídaně

středa bus do haly

rozbruslení podle umístění ve skupině

oběd

svačina a porada

bus do haly

zápas dle umístění ve skupině

večeře

večerka

15.12. snídaně

čtvrtek bus do haly

rozbruslení  (dle výsledku play-off)

oběd

svačina a porada

bus do haly

zápas       (dle výsledku play-off)

večeře

večerka

16.12. snídaně

pátek bus do haly

rozbruslení  (dle výsledku play-off)

oběd

svačina a porada

bus do haly

zápas        (dle výsledku play-off)

večeře

večerka

17.12. snídaně

sobota

oběd

svačina

????? FINÁLE

večeře

večerka

18.12. 9:00 snídaně

neděle vystěhování z hotelu a haly

11:45 oběd



12:30 odjezd na letiště v Edmontonu (3 hod.)

17,35 odlet linkou KL676 do Amsterdamu

19.12. 10:15+1 přílet do Amsterdamu

pondělí 11:55 odlet linkou KL1355 do Prahy

13:20 přílet do Prahy Letiště V.Havla term.2

konec akce





oběd a porada


