Propozice

46. BOTAS Mistrovství ČR
dvojice a trojice dorostu 2020

Partneři ČNS

Z pověření Českého nohejbalového svazu pořádá
MNK Modřice, z.s.

46. BOTAS Mistrovství ČR
dvojice a trojice dorostu 2020
Termín konání: sobota 7.11.2020 – dvojice, neděle 8.11.2020 - trojice
Místo konání: Městská hala Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice www.mestskahala-modrice.cz
v bezprostředním okolí haly je 75 parkovacích míst
Časový program:
-

8:00 - 8:30 – prezentace
9:00 – zahájení
9:00 – 14:30 – zápasy ve skupinách – 3 kurty
14:30 – 17:30 – vyřazovací finálové boje – 1 až 3 kurty
18:00 – vyhlášení výsledků

Přihlášky:
Dle Termínového kalendáře na sekretariát STK ČNS do 23.10.2020, (i.skoda@nohejbal.org)
- http://registry.nohejbal.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=196
- Maximální počet startujících sestav: 32
Startovné
Startovné se dle Rozpisu jednorázových soutěží ČNS nehradí.
Řídicí orgán:
- STK ČNS – Ivan Škoda, i.skoda@nohejbal.org, tel.: 606 625 867
Soupisky a registrační průkazy:
- Při prezenci budou akceptovány elektronické soupisky v listinné podobě s příslušnými podpisy
nebo elektronicky zobrazené

Rozhodčí:
- Deleguje Komise rozhodčích ČNS.
Hrací systém:
- Hraje se dle platných pravidel ČNS, soutěžního řádu a Rozpisu jednorázových soutěží včetně
dodatků.
- Nasazení provede řídicí orgán soutěže
Šatny:
- V šatnách jsou uzamykatelné skříňky po použití následně vratné mince 10 Kč

Ubytování si zajišťují účastníci sami.
-

V termínu do 27.10.2020 je možno požádat pořadatele o zajištění ubytování v rámci Městské
haly.
Jedná se o ubytování na pokojích s kapacitou až 8 hostů s umyvadlem na pokoji bez snídaně.
Sprchy a wc jsou na chodbě. Počet ubytovaných hostů na pokoji může být i nižší než 8.
Cena za 1 lůžko 300 Kč. Cena za ubytování bude hrazena následně fakturou vystavenou městem
Modřice.
Snídani je možno sjednat a uhradit individuálně po domluvě s nájemcem restaurace p. Jakubem
Pospíšilem – tel. 606 937 937.

Další možnosti ubytování:
-

www.utravnicka.cz
www.penzion-lion.cz
www.hotelgregor.cz

Stravování:
Během celého turnaje je zajištěno občerstvení v hale – Restaurace Sokec. Zde bude po celou dobu
trvání turnaje k dispozici standardní občerstvení.
Jednotný cenově zvýhodněný oběd pro hráče a doprovod je možno poptat v termínu do 27.10. u
pořadatele tak, že bude zaslán email s počtem osob pro oběd. Tento oběd bude v ceně 110 až 130
Kč včetně polévky a džbánkové vody dle aktuální nabídky restaurace. Cena za oběd bude hrazena
individuálně přímo restauraci.

Ředitel Mistrovství ČR:
Petr Gulda
e-mail: gulda.petr@seznam.cz
tel.
606 591 241

Partneři nohejbalového oddílu MNK Modřice, z.s.

Mapa z katastru

