Pořadatel:

TJ Sokol ČeskéBudějovice

Místo:

v českých Budějovicích vedle kryté a otevřené
plovárny příchod bočnímvchodem v podjezdu, na mapě je místo akce
označeno čeruenou šipkou a šipkami příjezd před sokolovnu. Podél řeky za
sokolovnou za tribunou fotbalového hřiště je parkování bezplatné!! Před
sokolovnou placené a hlídané- tam je nutno odbočit z Husovy třídy o ulici
dříve do ulice Resslovy.
Spojení do tělocvičny _ od nádraží čo uno č. 1 a 3 směr sídlištěMáj
výstup na třetízastávce U zelené ratolesti na Husově třídě nebo pešky
Lanovou tří.cou, auý u Dlouhého mostu odbočit do ulice podél Vltavy k

- oddíl badmintonu

Sokolovna, Sokolský ostrov

plovárně za sokolovnu.

Termín:

16.- 17.5. 201s

Stattovné:

400,- Kč za družstvo U13
400,- Kč za družstvo U15

Úbstníci:

Podmínky úěasti:

DružsWa sokolských i nesokolslcých oddílů,minimální složení7+2 u věkouých
kategorií U13 a U15, o počtu přihlášených družstev budou všechna družstva
informována. V případě velikého počtu družstev mají přednost sokolská
družstva. Zatím jsme ale nikdy nemuseli v minulosti žádné družstvo odřía..
Turnaj jsme odehráli vždy i se skupinou dorostu Kerá tu letos nebude.

Řáoně zaslaná přiřrlá*ka (požijte předepsaný formulář) v termínu pořadateli

a

úplně vyplněný seznam hráčůdružstev s aktuálním umístěním hráčů
v družstvu můžestartovat hostujícíhráč

v žebříčkuGP,vedoucí starší19 let,

jiného oddílu'

Hernísystém:

Podle počtu zúčastněnýchdružstev, preference skupinového systému připravíme systém,o kterém'Vás budeme po přijetí přihlášek před turnajem
informovat.

Herní disciplíny:

u

utkání družstev se hraje : lx DCH, lx DD,
ČcH, lx čD, lx mix (u
katégorie U13 a Ul5)zápas na dva seý do 15 bodů -každý vÍtěz.set bod pro
družsWo, jinak remíza v případě skupin systému ,v případě Ko /po odehrání

V

skupin/ systému platí při remíze lepšískore míčků

Míče:

péřové s korkovou hlavou- vlastní ,na poslední 2 utkánÍ v obou kategoriích
poskytne míčepořadatel.

Ceny:

Družstva na 1. - 3. místě obdržípoháry, medaile členovédružstev na 1. - 3.
místě,

časoý program:

B:15
B:30
8:45
9:00

otevřeníhaly

Vrchní rozhodčí:

prezentace
losování - napsání sestav na 1.kolo
zahájení turnaje
V případě půjde-li sehrát turnaj za sobotu, nebude se již v neděli hrát.
Roman Vokoun

Vedení turnaje:

TJ Sokol ČeskéBudějovice _ bude

určeno

i

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování

Ve vlastních spacích pytlích V

areálu sokolovny za cenu 50,- Kč za osobu a noc. K ubytování v sokolovně je
vhodné se spacím pytlem si vzít i karimatku (žíněnek a gymnasticlcých pásů je
omezený počet cca 20).

Zájemcům o jjné varianty ubvtování oořadatel doporučuje využíttěchto uvedených kontaKů:

l notel GnRnt p.v.t.

Žižkova 1, českéBudějovice, www.hotelgarnicb.cz 1.3oo.- třílůžkouý
Telefon/fax: 387 747 35L
e-mail r recegce.cb@volny.cz
- Ubytovna u nádraží , Dyořákova ul. Tel: z2z 500 555 ,720.- dvojlůžkový,960.- třílůžkový
- Ubvtovna Cakrma, Rapírenskj 43, českéBudějovice,telefon: 387 733 359
e-mail: ubytovna@cakrma. cz
- Ubytovna pro veřejnost, okružní485, českéBudějovice

Telefon: 387 729 900

Fax:387 428755

Přihlášky:

7.5.2014.

Posílejte pouze

na

předepsaném formulářie-mailem

nejpozději

do

čwrtka

Roman Vokoun, Čď. bgií 22,37o 06 českéBudějovice.
Telefon: 606 847 098
E-mail : sokol.cb@sez nam.cz

Stravování:

V hale je oddílový bufet a v blízkosti sokolovny řada restaurací

za pořadatele

-

Roman Janoštík
a Roman Vokoun

na otevřený Přebor

Přihláška

Čos aruzstev žacýa(Ul3, Ul5,) _

16.-17.5.2015

oddíl:
vedoucí na turnaji:
kontakt (telefonn e-mail):

Soupiska družstev
u13

u15

chlanci v žebříčkuGP

dívkv v žebříčkuGP

u13

Chlapci v žebříč.GP Dívkv v žebříč.GP

u15

(uveďte ano

x

,okolorrně T. J. Sokol ČeskéBudějovice v místě tumaje
cca počet) zpátkana sobotu :
ze soboty na neděli

o

ne

-

Prosíme o upřesnění příjezdu /den ,hodina /

Odesilatel

:

:

