Regler och villkor för evenemanget
Genom att underteckna detta dokument förstår och godkänner du (lagets representant) följande villkor
för 2020 CARHA Hockey World Cup (evenemanget) å lagets vägnar och för varje deltagande spelare
(deltagande spelare) i ditt lag:
1. Alla deltagande lag måste betala en ej återbetalningsbar deposition på 350 CAD.
2. Alla deltagande lag som befinner sig utanför en radie av 150 km från Richmond, British Columbia,
räknas som "gästande lag" och måste köpa det officiella Hotell-paketet ("Event Hotel Package"), som
tillhandahålls av CARHA Hockey. Inga undantag görs.
3. När gästande lag anmäler sig så godkänner de att bo sju nätter på hotell enligt hotell-paketet.
CARHA Hockey ansvarar för att alla gästande lag har ett boende. Deltagande lag eller spelare som
bor på ett hotell som inte finns med i CARHA Hockeys hotell-paket kommer att uteslutas från
turneringen, och ingen återbetalning kommer att göras.
4. Alla gästande lag måste betala en deposition på 100 CAD (ej återbetalningsbar) per deltagande
spelare och medresenär senast den 30 november 2018. Lagets representant bekräftar denna
deadline och är införstådd med att ingen förlängning av denna deadline godkänns. Observera att
barn under 18 år inte behöver ta hotellpaketet under förutsättning att de bor i samma rum som sina
föräldrar.
5. Innan du anger vilket boende du önskar, vänligen läs informationen om varje boende på
www.thecup2020.ca. Alla gästande lag måste meddela sina önskemål till CARHA Hockey senast den
15 maj 2018. CARHA Hockey kommer att göra sitt bästa för att alla gästande lag får det boende de
önskar, däremot kan det inte garanteras att första valet är ledigt. Faktorer som när laget anmäler
sig, betalning av deposition, antal rum som önskas och andra olika faktorer kommer att påverka
beslutet om vilket hotell laget kommer att få bo på. CARHA Hockey kommer att skicka en
bekräftelse på vilket hotell du kommer att bo på närmare evenemanget.
6. Alla deltagande spelare från ett gästande lag måste bo på samma hotell. Detta är viktigt för
logistiken, så att transfern till matcherna ska löpa smidigt. Deltagande spelare i ett gästande lag
kommer att transporteras med buss till och från lagets alla matcher. Busstidtabellen kommer att
hänga i lobbyn på alla officiella evenemangshotell. En preliminär lista över rumsfördelningen måste
skickas in senast den 15 maj 2019 och en slutlig version senast den 27 september 2019.

7. Lagens spelare, ledare och medresenärer är själva ansvariga för alla måltider varje dag. Dessutom
får alla deltagande spelare själva stå för all transport, bortsett från transporten till lagets matcher.
Evenemangets transferbuss (transportbuss) får endast användas för att ta sig till och från arenan vid
lagets matcher i turneringen och till spelarbyn (Athletes Village).

8. Hotellets tjänster, som till exempel rumsservice, telefonkostnader och andra diverse tjänster, måste
betalas av deltagande spelare eller av medresenärerna. I hotell-paketet ingår inga eventuella
hotellavgifter.
9. Fredagen den 11 oktober 2019 klockan 15.00 EST kommer CARHA Hockey att låsa systemet tills
vidare, och inga ändringar i rumslistorna och/eller rumsönskemål kommer att godkännas. Observera
att alla eventuella ändringar måste ske innan detta datum. Ansvaret för eventuella ändringar efter
detta datum ligger helt på lagets representant eller den deltagande spelaren, inklusive eventuella
extra avgifter (inga undantag godkänns).
10. Den undertecknade är införstådd med att ingen återbetalning ges för eventuella rumsändringar,
avbokningar eller tidig avresa efter den 27 september 2019.
11. Alla hotell-paket och hela lagets deltagaravgift måste betalas senast den 27 september 2019.
Vänligen betala depositionen för hotell-paketet så snabbt som möjligt via din onlineprofil på vår
hemsida www.thecup2020.ca eller kontakta oss på carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
12. Alla deltagande lags slutgiltiga laguppställning måste skickas till CARHA Hockey senast den 31
oktober 2019.
13. På begäran måste alla deltagande spelare uppvisa fotolegitimation till turneringens
organisationskommitté för att bekräfta sin identitet och ålder. Om fotolegitimation inte uppvisas,
kan det medföra att deltagande spelare och/eller lag stängs av.
14. Felaktig information av deltagande lag eller representant accepteras inte. Om en deltagande spelare
och/eller lagrepresentant uppger felaktig information om en spelares ålder, spelarerfarenhet eller
tidigare matchresultat, kan det deltagande laget eller den deltagande spelaren bli avstängd eller
utesluten från matcherna.
15. Lag som reser till turneringen är själva ansvariga för att koordinera, boka och betala för alla sina
resekostnader till och från arrangörsstaden Richmond i British Columbia.

16. Turneringens transferbussar (transportbussar) kommer att hämta alla resande lag som anländer till
Vancouvers internationella flygplats. All relevant flightinformation, såsom flygbolag samt ankomstoch avgångstider, måste skickas till CARHA Hockey senast den 31 januari 2020.
17. Alla deltagande spelare måste uppträda på ett professionellt och trevligt sätt under hela veckan,
både på och utanför isen. Undertecknad är införstådd med att eventuella incidenter som
organisationskommittén anser vara olämpliga kan leda till att deltagande spelare och lag inte får
spela vidare, avlägsnas från hotellet och utesluts från framtida andra evenemang sanktionerade av
CARHA Hockey. Ingen återbetalning görs vid sådana situationer.
18. Slagsmål under matcherna tolereras inte och resulterar i att spelarna automatiskt stängs av i en
match. Turneringens disciplinkommitté har rätten att ytterligare granska eventuella incidenter
under en match och rätten att förlänga avstängningen eller stänga av spelaren från evenemanget.
19. Överklagan gällande alla regelbrott på eller utanför isen, inklusive resultatet av disciplinerande
åtgärder vid domslut, måste lämnas in till disciplinkommittén inom 24 timmar. En
administrationskostnad på 50 CAD måste betalas innan en eventuell överklagan behandlas av
disciplinkommittén.
20. Inga verkliga eller uppfattade förolämpningar mot domare, turneringsanställda, volontärer,
vaktmästare eller anställda vid CARHA Hockey accepteras. Skulle en incident ske där en deltagande
spelare eller ledare, familjemedlem, make/maka eller medresenär beter sig på ett olämpligt sätt,
kan den specifika individen och/eller hela laget uteslutas från turneringen eller få andra disciplinära
straff.
21. Deltagande spelare och ledare är helt och hållet själva ansvariga för sitt beteende och sina
handlingar. Eventuella skador som uppstår i deltagande lags hotell eller hotellrum, transferbuss,
arenor och omklädningsrum, allmänna utrymmen eller allmänna och privata faciliteter i Richmond,
British Columbia är helt och hållet den enskilda individens ansvar. Eventuella kostnader eller avgifter
förenade med denna skada måste betalas direkt av individen eller det inblandade laget.
Undertecknad är införstådd med att CARHA Hockey inte är ansvariga för några skador av
ovanstående typ och att den specifika individen, deltagande spelare eller deltagande lag måste lösa
eventuella tvister med den lokala polismyndigheten (Royal Canadian Mounted Police).
22. Deltagande spelare eller ledare som är påverkad av alkohol och/eller droger får inte spela
matcherna under turneringen eller delta i arrangemang som är kopplade till turneringen, för såväl
sin egen säkerhet som andras. De kan också nekas tillträde till evenemangsfaciliteterna.
23. Turneringens organisationskommitté och disciplinkommitté har det slutgiltiga ordet i alla matcher
och evenemangsrelaterade frågor enligt eget gottfinnande.

24. Undertecknad bekräftar att hen har granskat och godkänt alla officiella turneringsregler som finns
på: https://thecup2020.ca/tournament-rules/
25. Observera att eventuella ändringar i laguppställningen, hotellistan eller andra speciella önskemål
endast kommer att godkännas om de skickas till: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
26. Genom att registrera sig för turneringen bekräftar undertecknad att deltagande lag i CARHA Hockey
World Cup samtycker till att alltid skydda turneringen och CARHA Hockey, dess moderbolag,
dotterbolag, filialer, funktionärer, styrelseledamöter, anställda, agenter och representanter från och
mot skador på personer och egendom, stöld, ansvar och skadeståndsanspråk, böter och straff
inklusive rimliga juridiska kostnader som orsakats av felaktig eller oaktsam handling, fel eller
försummelse av oss, våra agenter, anställda eller representanter, inklusive evenemangets
volontärer.
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