PROPOZICE

9. GALA Mistrovství ČR dvojic
a trojic mladších žáků

PROPOZICE
Datum konání:

sobota 18. 6. 2016 - dvojice
neděle 19. 6. 2016 - trojice

Místo konání:

sportovní areál Lupenice (u Vamberka)
50.1329839N, 16.2764481E

Přihlášky:

do 3. 6. 2016,
dle RJS 2016
emailem na adresu na sekretariátu ČNS
v.pabian@nohejbal.org
Maximální počet startujících sestav: dvojice 20, trojice 20.

Řídící orgán:

STK ČNS

Předpis:

Hraje se dle platných pravidel ČNS, Soutěžního řádu a
Rozpisu jednorázových soutěží ČNS 2016 včetně dodatků

Rozhodčí:

Deleguje Komise rozhodčích ČNS

Soupisky:

Při prezentaci budou akceptovány pouze elektronické
soupisky družstev v tištěné podobě (včetně podpisů),
účastníci musí předložit doklad totožnosti opatřený fotografií
a datem narození (registrační průkaz, občanský průkaz, pas)

Startovné:

-

Přibližný časový program:
08:00 – 08:30
08:50
09:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 17:30
17:30
18:30 – 20:00

Prezentace
Zahájení
Základní skupiny
Vyřazovací boje
Exhibiční program
Zápasy o medaile
Vyhlášení výsledků, předání cen
(sobota) doprovodný program pro účastníky MČR

Hrací systém:

Dle rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2016 a počtu
přihlášených, nasazení provede řídící orgán soutěže dle RJS
2016

Ceny:

Věcné ceny pro družstva na 1. až 4. místě činí 10.000,- Kč

Ubytování:

Domov mládeže VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, nutné
objednat u ředitele turnaje nejpozději do 10. 6. 2016, cena
ubytování 200 Kč - jedna noc, 360 Kč 2 noci
Možnost stanování ve vlastních stanech na Louce v areálu,
toalety a koupelna k dispozici, v případě nepřízně počasí
zajištěna přilehlá tělocvična.

Občerstvení:

Kontakty:

Základní občerstvení přímo v areálu. Obědy, večeře a
snídaně možno zajistit v blízké Lupenické hospodě u
ředitele turnaje nejpozději do 10. 6. 2016.
(snídaně 30 Kč, oběd 80 Kč, večeře 65 Kč)
sobota

snídaně: 2 ks pečiva, máslo, paštika, sýr
oběd: polévka z vývaru, vepřový řízek
s bramborem, večeře: kuřecí směs s rýží

neděle

snídaně: 2 ks pečiva, máslo, marmeláda
oběd: kuřecí přírodní plátek, bramborová
kaše, zelný salát

Michal Hostinský – ředitel turnaje
Tel 739 234 224
m.hostinsky@nohejbal.org
Pavel Prachař – pořadatel turnaje
Tel: 605275013
pracharp1@seznam.cz

V Praze dne 24. 5. 2016
Ivan Králík
předseda STK ČNS

Kamil Kleník
prezident ČNS

Oficiální partneři ČNS

Partneři akce

MĚSTO VAMBERK

