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26. Mistrovství ČR mužů
18. Mistrovství ČR žen
21. BOTAS Mistrovství ČR dorostencŮ
18. GALA Mistrovství ČR starších žáků

Z pověření Českého
nohejbalového svazu
pořádá Martin Flekač
ve spolupráci s nohej-
balovým oddílem.
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26. Mistrovství ČR mužů
18. Mistrovství ČR žen
21. BOTAS Mistrovství ČR dorostencŮ
18. GALA Mistrovství ČR starších žáků

Z pověření Českého
nohejbalového svazu
pořádá Martin Flekač
ve spolupráci s nohej-
balovým oddílem.

Přislíbena účast 
hráčů z Česka, 
Švýcarska, Slovenska, 
Rumunska, Francie
a Jižní Koreje.



datum
 — m

ísto 
— přihlášky — předpis 
rozhodčí — řídící orgán 

Sobota 29. června 2019 
V případě nepříznivého počasí 
Neděle 30. června 2019
(STK ČNS rozhodne dva dny před 
konáním akce).

Tenisový areál Čelákovice
U Kapličky 1705
250 88 Čelákovice

Nohejbalový oddíl Čelákovice
Ul. Ve Vrbí
250 88 Čelákovice

Dle termínového kalendáře ČNS 
do 14. června na:

sekretariát ČNS,
jmenný seznam přihlášených 
sestav je nutné nahlásit nejpozději 
do čtvrtka 27. června na email:

i.skoda@nohejbal.org

Hraje se dle platných pravidel 
ČNS, Soutěžního řádu a Rozpisu 
jednorázových soutěží ČNS včetně 
dodatků.

Řídící orgán STK ČNS.

Deleguje Komise rozhodčích ČNS.



soupisky — startovné 
— časový harm

onogram
  

hrací systém
 

Při prezentaci budou akceptovány 
pouze elektronické soupisky 
v listinné podobě s příslušnými 
podpisy.

Dle RJS ČNS
— startovné hradí pouze muži 
a ženy 200,- za jednu sestavu.

Dle počtu přihlášených, Rozpisu 
jednorázových soutěží ČNS
a rozhodnutí řídícího orgánu.
O přijetí sestav rozhoduje STK ČNS. 

Pro kategorii:
— Mužů maximálně 32 sestav
— Žen maximálně 16 sestav
— Dorostenců a starších žáků  
     maximálně 24 sestav

7:30 – 8:15
— Prezentace
8:30
— Start základních skupin
12:50 – 13:10
— Slavnostní nástup
13:10 – 15:00
— Play-off 16 týmů
15:00 – 16:00
— Play-off 8 týmů
16:00 – 16:30
— Semifinále
16:30 – 17:00
— O třetí místa
17:00 – 18:00
— Finálové zápasy
18:00 – 18:30
— Vyhlášení
19:00
— Závěrečný banket
pro organizátory a hráče
v restauraci U Frigosů

Časový program se může změnit
v závislosti na počasí.



ceny — ubytování 
— občerstvení
kontaktní osoba 

Sestavy na prvních třech místech 
obdrží medaile, diplomy a věcné 
ceny.

Pořadatel nezajišťuje ubytování, 
případným zájemcům. 

Doporučujeme:
Penzion Na Požárech, Penzion Na 
Vošverku, Penzion U Bohuslavů 
nebo hotel Bouček.

Informace viz níže.

Základní občerstvení bude 
zajištěno přímo v areálu, nápoje, 
káva, párky atp.

Martin Flekač
Tel.: 723 083 167
email: xflekacm@seznam.cz

Martin Spilka
Tel.: 608 769 129
email: martin.spilka@celakovice.cz
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Příjemný hotýlek situovaný v obci Mochov, která se nachází 
cca 4 km od Čelákovic. Vynikající kuchyně i úroveň ubytování.

Kontakt:
Čelákovická 11, Mochov 250 87
—  Email: hotelboucek@fabok.cz
Tel.: +420 777 314 612
— www.mochov.com

Penzion Na Požárech se nachází v klidové části Čelákovic, 
cca 1,5 kilometru od Forbes Arény. Nabízí pohodlné ubytování 
za přijatelné ceny.

Kontakt:
J. Zacha 979, Čelákovice 250 88
— Tel: +420 326 991 641 
www.napozarech.cz
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Nachází se přímo na náměstí v Čelákovicích. 
Od Forbes arény 300m.

Kontakt:
Náměstí 5. května 114, Čelákovice 250 88
— www.ubohuslavu.cz

Nově otevřený penzion, který se nachází v klidném prostředí 
polabské nížiny, cca 2,5 kilometru od Forbes Arény. Nabízí 
ubytování v 5 pokojích o celkové kapacitě 16 lůžek. K dispozici 
jsou dva čtyřlůžkové pokoje, dva třílůžkové pokoje a jeden 
dvoulůžkový pokoj. Každý pokoj je vybaven základním nábytkem 
a sociálním zařízením. V penzionu funguje připojení k internetu 
WI-FI.

Kontakt:
Husova 121, Sedlčánky – Čelákovice 250 88
— Tel: +420 723 772 921, +420 326 991 100 
E-mail: pragoremo@seznam.cz
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— generální partner akce

— hlavní partneři

— partneři ČNS

— mediální partneři ČNS


