
 
 

Інформаційний буклет для команд CARHA Hockey World Cup 2023 
19-26 березня 2023 р. — Richmond, BC 

 
Загальна інформація 

 
• Приймаючий готель – Sheraton Vancouver Airport Hotel. Штаб-квартира CARHA Hockey World 

Cup розташована в залі Elmbridge Room, а спортивне містечко – у бальному залі Britannia 
Ballroom. 

• Після прибуття усі команди мають з’явитися до штаб-квартири для реєстрації. Реєстрація 
триватиме з 16:00 до 20:00 18-го березня та з 10:00 до 20:00 19-го березня. 

• Усі непогашені платежі необхідно сплатити під час реєстрації або до вашого прибуття 
• Усі гравці мають надати готелю дані кредитної картки для оплати непередбачених витрат і 

послуг (наприклад, обслуговування номерів). Без кредитної картки доступ до таких послуг буде 
неможливий 

• Гравці та учасники визнають, що всі фотографії та відео, зняті під час Заходу, є власністю 
турніру CARHA Hockey World Cup та його партнерів і можуть використовуватися в Інтернеті, 
соціальних мережах та (або) в будь-яких інших рекламних матеріалах CARHA Hockey World Cup 
та його партнерів 

• На турнірі використовуватиметься служба текстових сповіщень для передавання важливої 
інформації протягом тижня. Закликаємо всіх представників команд та їхніх заступників 
підписатися на цю послугу. Більш детальну інформацію ви отримаєте після безпосередньої 
підписки на послугу. 

• Щоденний маршрут заходів, екскурсій і розваг буде доступний на сайті 
www.carhahockeyworldcup.ca 

• Команди, які беруть участь в іграх Чемпіонату та бажають обміняти свою нагороду на іншу, 
можуть зробити це в неділю, 26-го березня, з 09:00 до 12:00 у штаб-квартирі 

• Сувеніри CARHA Hockey World Cup можна буде придбати за межами спортивного містечка. 
Години роботи: 13:00-20:00 – 18 березня, 10:00-20:00 – 20-22 березня, 10:00-16:00 – 23 
березня та 10:00-20:00 – 24 березня. Сувенірну продукцію також можна буде придбати на 
церемоніях відкриття та закриття, і на фінальній грі. 

• Закликаємо всіх гравців поводити себе професійно та доброзичливо протягом усього тижня. 
Якщо організаційний комітет турніру визнає поведінку учасника неприйнятною, зверніть увагу, 
що його можуть виключити з турніру без повернення компенсації. Це рішення приймається 
оргкомітетом турніру на власний розсуд 

 
Важливі зауваження 

 
• Усі команди отримають вітальний пакет (який розміщуватиметься в готельному номері 

кожного представника команди), а в цьому пакеті буде вітальний подарунок – національні 
футболки та ралійні рушники. Ми просимо всіх гравців та гостей одягнути ці футболки та 
принести свої рушники марш атлетів на церемонії відкриття! 

• Також у вашому вітальному пакеті є офіційний ремінець CARHA Hockey World Cup, який 
необхідно завжди носити з собою для доступу до автобусного транспорту, відвідування 
світських заходів та участі у будь-яких інших заходах CARHA Hockey World Cup. На 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
зворотному боці цього ремінця міститься QR-код, який надає безкоштовний доступ до 
Richmond Olympic Experience – обов’язковий для відвідування! 

• На ремінцях будуть закріплені два білих квитки на безкоштовне пиво/вино. Їх можна 
отримати лише на церемонії відкриття в Richmond Olympic Oval у неділю, 19-го березня. 
 

• Також на ремінцях будуть два блакитних квитки на пиво, яке можна придбати лише в 
Sheraton і Hilton перед початком маршу спортсменів у неділю, 19-го березня.  Не 
забудьте взяти з собою всі 4 квитки на напої на заходи церемонії відкриття.  

• Якщо ви придбали квиток на церемонію відкриття або закриття як місцевий гравець, це 
буде зазначено на ремінці за допомогою наліпки. Коло відповідає церемонія відкриття, а 
зірка – церемонії закриття. 

• Місця для збору після гри є на кожній арені! Відвідайте Stanley’s Sports Bar & Grill у Richmond 
Ice Center і CARHA Hockey Player’s Pub на Richmond Olympic Oval. 

• Також усім командам у вітальних пакетах надається паспорт Molson Passport. Як титульний 
спонсор заходу, Molson Passport пропонуватиме чудові акції та спеціальні меню протягом 
усього тижня в локаціях, які містяться в паспорті 

• Якщо виникне потреба в оренді автомобіля під час заходу, перейдіть за адресою 
https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Якщо під час заходу виникне потреба у невідкладній медичній чи стоматологічній допомозі, 
звертайтеся сюди: PROCARE Health & Wellness – Nicole Tai https://www.procarebc.com/ і Clear 
Dental – Dr. Chang - https://www.cleardental.ca/# 

• Не вішайте нічого на спринклери у вашому готельному номері, оскільки це може завдати 
значної шкоди. Символ нижче означає, що сюди не можна вішати будь-які предмети: 
 

 
 

Інформація про позальодові заходи 
 
• Спортивне містечко розташоване в готелі Sheraton Vancouver Airport у бальній залі Britannia 

Ballroom і працюватиме з понеділка (20 березня) до п’ятниці (24 березня) з 11:00 до півночі. 
Їжа, напої та розваги щодня! 

• Церемонії відкриття починаються о 15:30 у готелях Sheraton та Hilton. Учасників, які 
зупиняються в готелях River Rock і Radisson, доставлять туди транспортом, а спортсмени з 
Executive і Marriott мають пройти пішки до Sheraton/Hilton. Марш спортсменів проходитиме 
від готелю до Richmond Olympic Oval. Не забудьте одягнути вітальну майку та взяти свій 
рушник на цю подію. 

• Церемонія закриття розпочнеться о 18:00 в суботу, 25-го березня, в Richmond Olympic Oval. 
Усіх учасників доставлять до Oval з готелів для участі в урочистій вечері та святкуванні. 

• Для тих, хто має квитки на гру Canucks у четвер, 23-го березня, надаватиметься транспорт від 
готелю Sheraton. Приходьте заздалегідь на нашу вечірку на природі, яка розпочнеться о 14:00. 

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


 
Автобуси почнуть відправлятися на гру о 17:30. Не забудьте одягнути свою вітальну майку на 
цю подію. 

• Фінальна гра розпочнеться о 19:00 у п’ятницю, 24-го березня, на Minoru Arena. Безкоштовні 
трансфери для учасників будуть доступні відправлятимуться від готелю Sheraton, починаючи з 
18:00. Не забудьте зареєструватися заздалегідь. 

• Буде доступно багато туристичних можливостей: екскурсії на виноробню Lulu Island Winery, 
шопінг-тури в Cyclone Taylor  
 

• Sports (хокейний магазин) і дизайнерські аутлети McArthur Glen, одноденні поїздки до Whistler 
і Victoria, екскурсії на риболовлю та багато іншого! Для отримання більш детальної інформації 
відвідайте сайт www.carhahockeyworldcup.ca/tours або напишіть на пошту 
tours@carhahockey.ca 

 
Інформація щодо транспорту 

 
• Транспорт до та з Vancouver Airport надаватиметься відповідно до інформації про маршрут 

подорожі, завантаженої в онлайн-профілі кожної команди. Якщо гравець/команда не встигає 
на запланований трансфер, він/вона несе відповідальність за організацію власного транспорту 
до готелю. Команди/учасники, які не завершили свій маршрут подорожі, також несуть 
особисту відповідальність за організацію власного транспорту 

• Для пересування зареєстрованих учасників забезпечуватиметься автобусний транспорт до та з 
кожної гри. Розклади руху автобусів вивішуватимуться в холах готелів і надаватимуться в 
цифровому вигляді. Всі учасники повинні бути готові в холі свого готелю за 10 хвилин до 
запланованої посадки. У випадку, якщо гравець/команда пропустить запланований трансфер, 
він/вона несе відповідальність за організацію власного транспорту до арени. 

• Зворотний транспорт з ігор надаватиметься на ротаційній основі, а не за розкладом. Гравці та 
гості можуть повернутися до готелю на будь-якому з випадкових/чергових шатлів, щойно вони 
прибувають на арену. 

• Протягом усього турніру від готелів, розташованих поруч з аеропортом, до спортивного 
містечка для гравців і гостей курсуватиме випадковий шатл із надписом ATHLETES VILLAGE. Ще 
один випадковий шатл із надписом ARENAS курсуватиме протягом усього турніру від готелів до 
арен. 

 
Інформація про льодову арену 

 
• Усі ігри турніру проходитимуть у Richmond Ice Centre та Richmond Olympic Oval, за винятком 

фінальної гри, яка пройде на Minoru Arena 
• Кожна арена матиме власний турнірний офіс на випадок виникнення будь-яких запитань чи 

занепокоєнь 
• Усі гравці повинні мати можливість пред’явити офіційне посвідчення особи з фотографією 

(паспорт або водійське посвідчення) оргкомітету турніру, якщо необхідно підтвердити вік або 
особу гравця. 

• Після кожної гри турніру кожен гравець, зазначений в ігровому листі, отримає квиток на 
післяматчеве частування (пиво/вино/газована вода), який можна буде використати лише в 
спортивному містечку до опівночі п'ятниці, 24 березня. 

• Найновіший розклад і статистику ігор дивіться на сайті: 

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


 
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 

• Офіційні правила турніру можна переглянути тут: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-
rules/ 

 
Інформація про страхування 

 
• Страхування від нещасних випадків на льоду CARHA поширюється на всіх гравців на період 

проведення турніру 
• Інформацію про нещасні випадки на льоду можна переглянути тут: 

http://carhahockey.ca/cms/Insurance 

https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/
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