
 
 

CARHA 2023 года хоккейден Әлем Кубогы командаларына арналған 
ақпараттық буклет 

2023 жылдың 19-26 наурызы аралығында – Ричмонд, Британдық 
Колумбия 

 
Жалпы ақпарат 

 
• Қабылдаушы қонақ үй – Sheraton Vancouver Airport Hotel қонақ үйі. CARHA хоккей Әлем 

Кубогының штаб-пәтерінің орналасқан жері – Elmbridge, ал атлеттер ауылының орналасқан 
жері – Britannia Ballroom. 

• Келген бойда барлық командалар тіркелу үшін штаб-пәтерге келулері керек. Тіркелу 18 
наурызда 16:00-20:00 аралығында және 19 наурызда 10:00-20:00 аралығында ашық болады. 

• Барлық төленбеген сомалар тіркелу кезінде немесе сіз келгенге дейін төленуі керек 
• Барлық ойыншылар кез-келген шығындар мен қызметтерді төлеу мақсатында қонақ үйге 

несие картасын ұсынулары керек (мысалы, бөлмеге қызмет көрсету). Несие картасын 
ұсынбаған жағдайда, мұндай қызметтерге қол жеткізу мүмкін болмайды 

• Ойыншылар мен қатысушылар іс-шара барысында түсірілген барлық фотосуреттер мен 
бейнелер CARHA хоккейден Әлем Кубогының және оның серіктестерінің меншігі екенін 
түсінеді және оларды Интернетте, әлеуметтік желілерде және/немесе CARHA хоккейден Әлем 
Кубогының және оның серіктестерінің кез-келген басқа жарнамалық материалдарында 
қолдануға болатынын қабылдайды 

• Апта бойы турнирде маңызды ақпаратты хабарлау үшін мәтіндік хабарлама қызметі 
қолданылады. Біз барлық команда мүшелерінен және қосалқы мүшелерден осы қызметке 
жазылуды сұраймыз. Бұл қызметке жазылу туралы қосымша ақпарат жеке ұсынылады. 

• Күнделікті іс-шаралар, экскурсиялар мен ойын-сауық кестесі келесі мекенжай бойынша 
қолжетімді болады: www.carhahockeyworldcup.ca 

• Чемпионат ойындарына қатысатын командалар өз марапаттарын басқа балама марапаттарға 
айырбастағысы келсе, мұны штаб-пәтерінде жексенбі, 26 наурыз күні сағат 09:00-12:00 
аралығында жасай алады 

• CARHA хоккейден Әлем Кубогының атрибутикасын Атлеттер ауылынан тыс жерде сатып алуға 
болады. Жұмыс уақыты: 18 наурыз 13:00-20:00, 20 наурыз-22 наурыз аралығында 10:00-20:00, 
23 наурыз 10:00-16:00 және 24 наурыз 10:00-20:00. Іс-шара атрибутикасын ашылу және 
жабылу салтанаттарында, сондай-ақ негізгі ойында сатып алуға болады. 

• Біз барлық ойыншыларды апта бойы өздерін кәсіби және сыпайы ұстануға шақырамыз. Егер 
турнирдің ұйымдастыру комитеті қатысушының мінез-құлығын қолайсыз деп санаса, 
қатысушы өтемақысын қайтармастан турнирден шығарылуы мүмкін екенін ескеруіңізді 
сұраймыз. Бұл шешім тек турнирдің ұйымдастыру комитетінің қалауы бойынша қабылданады 

 
Маңызды ескертпелер 

 
• Барлық командалар сәлемдесу жинағын алады (ол команданың әрбір мүшесінің қонақүй 

бөлмесінде болады) және бұл жинақта сәлемдесу сыйлығы – қатысушы елінің жейдесі мен 
қолдау плакаты болады. Біз барлық ойыншылардан және қонақтардан ашылу салтанатына 
орай өтетін Атлеттер шеруіне осы жейделерді киіп, қолдау плакаттарын әкелуін сұраймыз! 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
• Сондай-ақ, сіздің сәлемдесу жинағыңызда CARHA хоккейден Әлем кубогының ресми 

салпыншағы бар, оны көлік құралдарын пайдалану, қоғамдық іс-шараларға қатысу және 
CARHA хоккейден Әлем Кубогының кез келген басқа іс-шараларына қатысу үшін әрдайым 
киіп жүру керек. Бұл салпыншақтың артқы жағында сіз QR кодты көресіз – бұл сізге 
«Richmond Olympic Experience» мұражайына тегін кіруге мүмкіндік береді. Оған міндетті 
түрде барыңыз! 

• Салпыншақтарға екі ақ түсті «сыра/шарап» билеттері қосылады. Оларды тек 19 наурыз, 
жексенбіде «Richmond Olympic Oval» сарайында өтетін ашылу салтанатында 
айырбастауға болады. 
 

• Сондай-ақ, салпыншақтарға «buy a round» сырасына екі көк түсті билет қосылады, 
оларды тек «Sheraton» мен «Hilton» қонақүйлерінде 19 наурыз, жексенбіде Атлеттер 
шеруі басталғанға дейін айырбастауға болады.  Ашылу салтанатына сусындарға берілетін 
барлық 4 билетті өзіңізбен бірге алып келуді ұмытпаңыз.  

• Егер сіз жергілікті ойыншы ретінде ашылу немесе жабылу билетін сатып алсаңыз, бұл 
сіздің жапсырмасы бар салпыншағыңызда көрсетіледі. Шеңбер = Ашылу салтанаты және 
Жұлдыз = жабылу салтанаты. 

• Әр аренада ойыннан кейін жиналатын орындар бар! «Richmond Ice Centre» орталығында 
орналасқан «Stanley's Sports Bar & Grill» барына және «Richmond Olympic Oval» орталығында 
орналасқан «CARHA Hockey Player's Pub» пабына соғыңыз. 

• Барлық командалар өздерінің сәлемдесу жинақтарына «Molson Passport» құжатын алады. Іс-
шараның басты демеушісі ретінде «Molson Passport» апта бойы Passport құжаты әрекет кіретін 
мекемелерде керемет науқандар мен арнайы мәзірлерді ұсынады 

• Іс-шара кезінде автокөліктерді жалға алу мәселелері бойынша сіз келесі мекенжай бойынша 
хабарласа аласыз: https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Іс шара барысында сіз физиотерапевттерден немесе тіс дәрігерлерінен көмек сұрай аласыз: 
«PROCARE Health & Wellness» – Николь Тай https://www.procarebc.com/ және «Clear Dental» - 
доктор Чанг – https://www.cleardental.ca/# 

• Бөлмеңіздегі су бүріккіштерге ешқандай заттарды ілмеңіз, себебі бұл үлкен зақым келтіруі 
мүмкін. Төмендегі таңба сіз ешқандай заттарды іле алмайтыныңызды білдіреді: 
 

 
 

Мұздан тыс белсенділіктер туралы ақпарат 
 
• «Britannia Ballroom» ғимаратындағы «Sheraton Vancouver Airport» қонақ үйінде орналасқан 

Атлеттер ауылы 20 наурыз - 24 наурыз (дүйсенбі-жұма аралығында) сағат 11:00-ден түн 
жарымына дейін ашық болады. Күн сайын тамақ және сусын ішіп, көңіл көтеріңіз! 

• Ашылу салтанаты «Sheraton» мен «Hilton» қонақ үйлерінде 15:30-да басталады. «River Rock» 

https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/
https://www.procarebc.com/
https://www.cleardental.ca/


 
және «Radisson» қонақ үйлерінде тұратын қатысушылар автобуспен жеткізіледі, ал «Executive» 
және «Marriott» қонақ үйлеріндегі қатысушылар «Sheraton/Hilton» қонақ үйіне жаяу баруы 
керек. Атлеттердің шеруі қонақ үйден «Richmond Olympic Oval» ғимаратына дейін өтеді. 
Сәлемдесу жейдесін киіп, қолдау плакатын өзіңізбен бірге алып келуді ұмытпаңыз. 

• Жабылу салтанаты сенбі, 25 наурызда сағат 18.00-де «Richmond Olympic Oval» ғимаратында 
өтеді – барлық қатысушылар қонақ үйден кешкі ас пен мерекеге қатысу үшін «Oval» 
орталығына жеткізіледі. 

• 23 наурыз, бейсенбіде «Canucks» ойынына билеттер алған қонақтар үшін «Sheraton» қонақ 
үйінен көлік ұсынылады. Сағат 14:00-де басталатын біздің көңіл көтеру кешіне ертерек 
келіңіз. Автобустар ойынға сағат 17:30-да жүре бастайды. Осы іс-шараға сәлемдесу жейдесін 
киюді ұмытпаңыз. 

• Жауапты кездесу 24 наурыз, жұмада сағат 19:00-де «Minoru Arena» аренасында өтеді – 
қатысушыларға арналған тегін автобустар «Sheraton» қонақ үйінен сағат 18:00-ден бастап 
жөнелтіледі. Алдын ала жазылуды ұмытпаңыз. 

• Қатысушылар үшін көптеген экскурсиялар өтеді: Лулу аралындағы шарап зауытына экскурсия, 
«Cyclone Taylor» орталығына шопинг турлары  
 

• «Sports» (хоккей дүкені) және «McArthur Glen Designer Outlets», Уистлер мен Викторияға бір 
күндік сапарлар, балық аулау турлары және тағы басқалары! Толық ақпарат алу үшін келесі 
мекенжай бойынша өтіңіз: www.carhahockeyworldcup.ca/tours немесе келесі мекенжай 
бойынша хабарласыңыз: tours@carhahockey.ca 

 
Көлік туралы ақпарат 

 
• Ванкувер әуежайына дейін және одан тасымалдау әр команданың онлайн профиліне 

жүктелген сапар кестесіндегі ақпаратқа сәйкес орындалады. Егер ойыншы/команда 
жоспарланған кездесуге кешігіп қалса, олар қонақ үйге дейін өз бетінше көлік табуға жауапты 
болады. Сапар кестесін толтырмаған командалар/мүшелер де көліктерді өз бетінше табуға 
жауапты болады 

• Тіркелген саяхат қатысушылары әр ойынға дейін және кері бағытта автобуспен 
тасымалданады. Автобустардың кестесі қонақ үйлердегі залдарда ілініп, цифрлық түрде 
ұсынылады. Барлық қатысушылар жоспарланған кездесуден 10 минут бұрын қонақ үйдің 
кіреберісінде дайын болып тұрулары керек. Егер ойыншы/команда жоспарланған автобусқа 
кешігіп қалса, олар аренаға дейін апаратын көлікті өз бетінше табуға жауапты болады. 

• Ойындардан оралу үшін көлік кесте бойынша емес, ротация негізінде беріледі. Ойыншылар 
мен қонақтар қонақ үйге дейін аренаға келген кездейсоқ/айналмалы шаттлмен орала алады. 

• Турнир барысында әуежайдың жанында орналасқан қонақ үйлерден ойыншылар мен 
қонақтар үшін Атлеттер ауылына кездейсоқ шаттл қатынайды – ол «ATHLETES VILLAGE» деп 
аталады. Турнир барысында қонақүйлерден ареналарға дейін «ARENAS» деп белгіленген тағы 
бір кездейсоқ шаттл қатынайды. 

 
Мұзда өтетін іс-шаралар туралы ақпарат 

 
• Турнирдің барлық ойындары «Richmond Ice Centre» орталығында және «Richmond Olympic 

Oval» мұз айдынында өтеді, тек соңғы ойын «Minoru» аренасында өтеді 
• Егер қандай да бір сұрақтар немесе мәселелер туындаса, әр аренада турнирдің жеке кеңсесі 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/tours
mailto:tours@carhahockey.ca


 
болады 

• Ойыншының жасын немесе жеке басын растау қажет болса, барлық ойыншылар турнирдің 
ұйымдастыру комитетіне жеке куәлікті (төлқұжат немесе жүргізуші куәлігі) ұсынулары керек 

• Турнирдің әр ойынынан кейін ойын парағында көрсетілген әрбір ойыншы матчтан кейінгі 
тағамдарға (сыра/шарап/шырындар) билет алады, оны тек Атлеттер ауылында 24 наурыз, 
жұма күні түн жарымына дейін айырбастауға болады 

• Ағымдағы ойын кестесі мен статистиканы келесі мекенжай бойынша табуға болады: 
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 

• Турнирдің ресми ережелерін келесі мекенжайдан көруге болады: 
https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/ 

 
Сақтандыру ақпараты 

 
• CARHA мұздағыы хоккей іс шараларындағы спорттық жазатайым оқиғалардан сақтандыру 

турнир өткізілетін күндердегі барлық ойыншыларға әсер етеді 
• Мұздағы жазатайым оқиғалар туралы ақпаратты келесі мекенжайдан табуға болады: 

http://carhahockey.ca/cms/Insurance 

https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/
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