Чемпіонат світу 2015 з хокею у Чехії

З 1 по 17 травня 2015 в Чехії пройде 79-й чемпіонат світу з хокею з шайбою.
Містами-організаторами виступають Прага і Острава. Останній раз ЧС проходив у Чехії в
2004 році, і тоді хокейні стадіони відвідали 552 097 чоловік, що стало світовим рекордом
відвідуваності міжнародних хокейних турнірів. Цього року на світовий турнір зберуться
команди з 16 країн, 14 з яких - європейські (Австрія, Білорусія, Німеччина, Данія, Латвія,
Норвегія, Росія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція) і 2
держави Північної Америки (США та Канада). Майже всі учасники автоматично
кваліфікувалися у вищий дивізіон за підсумками попереднього Чемпіонату Світу 2014 і
тільки Австрія і Словенія перейшли у вищий дивізіон за результатами змагань першого
дивізіону в Республіці Кореї. Принципових змін у регламенті чемпіонату світу не сталося:
на груповому етапі пройдуть ігри 16 команд, розділені на 2 групи. Команда-переможець
отримує по 3 бали за матч, програвши очок не заробляють. Якщо гра триває більше 60
хвилин чистого часу, обидві команди отримують по 1 балу; другий бал дістається,
традиційно, за правилом миттєвої смерті або в серії штрафних кидків. Місця на п'єдесталі
будуть визначені виходячи із суми отриманих очок, проте якщо зробити це буде
неможливо, для

справедливого розподілу враховуватимуться результати особистих зустрічей,
результативність збірних і рейтинг ІІХФ - чим вище рейтинг, тим вище команда стоїть в
турнірній таблиці. Кращі 4 команди потрапляють у чверть-фінал, причому перша грає
проти четвертої, а друга - проти третьої. Далі півфінал, битва на льоду за третє місце і,
нарешті, фінал. Дві збірні, результати яких виявляться найгіршими, незалежно від групи
вилітають до першого дивізіону. Це правило стосується збірних усіх країн, окрім Росії,
так як вона буде виступати в ролі країни-господарки на наступному ЧС, і участь обов'язкова умова. Якщо гіршою виявиться російська команда, в перший дивізіон вилітає
третя з кінця збірна.
Чеська збірна є однією з провідних хокейних збірних світу і поряд зі збірними Росії,
Канади, Швеції, Словаччини, Фінляндії та США входить в так звану «велику хокейну
сімку». У національній команді на ЧС 2015 гратимуть переважно хокеїсти з клубів «Лев»
1/3

Чемпіонат світу 2015 з хокею у Чехії

та «Спарта». Чимало надій також покладається на нападника Яромира Ягра з НХЛ.
Знавці стверджують, що Ягр - один з найбільш видатних хокеїстів КХЛ і НХЛ усіх часів.

У Празі матчі проходитимуть в О2 Арені (17360 місць), а в Остраві - в ČEZ Арені (10109
місць). Празький льодовий палац розташований за адресою вулиця Českomoravská
2345/17, і знайти його зовсім не складно: це станція метро- Českomoravská, автобусна
зупинка з тією ж назвою (маршрути 140, 151, 158, 185, 302, 375) або трамвйная зупинка
Multiaréna Praha (маршрути 8, 25).
Остравська ČEZ Арена знаходиться на вулиці Ruská 3077/135. До Острави з Праги
можна доїхати на автобусі (з автовокзалів Florenc, Na knížeci) або потяглм (наприклад, з
центрального залізничного вокзалу). У Остраві з вокзалу до арени можна дістатися
трамваєм. До зупинки спортивна арена маршрутом: 2, 3, 7, 11 і 19.

Квитки на прийдешні матчі вже давно з'явилися у продажу, і саме час їх придбати, адже
бажаючих сходити на хокей - маса, причому не тільки в Чехії, а кількість місць обмежена.
Знайти квитки можна як у O2 або ČEZ Арені, так і у філіях офіційного партнера
чемпіонату. У Мережі офіційний портал продажу квитків - www.sazkaticket.cz тут можна
провести оплату банківською картою. Крім того, ви можете заглянути на сайт Aukro
(www.aukro.cz) - тут також є цікаві варіанти. Але будьте обережні, адже зараз
найсприятливіший час для спекулянтів. Наприклад, на сайті www.bazos.cz ціна на квитки
вже встановлена в 3 рази вище офіційної. За задумом організаторів, вартість квитків
коливається від 190 до 8990 крон, щоб похід на матч міг дозволити собі будь-який
уболівальник незалежно від товщини гаманця, адже Чемпіонат Світу - важлива подія в
спортивному житті країни. Однак майте на увазі, що квитки на матчі, де братиме участь
ЧР, вже практично розкуплені. Вартість квитків на матчі групового етапу становить від
190 до 1690 крон, на ігри чвертьфіналу - 4690 і 5790 крон, півфіналу - 4690 і 5790 крон,
матч за бронзу буде коштувати 4290 і 5390 крон і, нарешті, за те, щоб стати свідком
фінального поєдинку доведеться заплатити 7190 і 8990 крон. Для інвалідів з картою
ZTP/P передбачена знижка: прикуті до інвалідного візка повинні будуть сплатити 40%
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вартості квитка першої категорії, а ігри плей-офф обійдуться їм у суму до 1000 крон.
Супроводжуючий має право отримати квиток всього за 1 CZK. Детальну інформацію про
Чемпіонаті Світу ви можете дізнатися на сайті www.iihfworlds2015.com.
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