Pohár prezidenta
SK LIAPOR WITTE
Karlovy Vary
NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
V NOHEJBALU TROJIC
VETERÁNŮ

KARLOVY VARY
1. června 2019
1

PROPOZICE
1/ Pořadatel

SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary, z.s., IČO - 49750224
ředitel turnaje : pan František Veselý / tel. +420 777 216 003

2/ Termín, čas a místo konání

1. června 2019
sportovní areál SK LIAPOR WITTE KV
Sokolská 477, 360 07, Karlovy Vary
prezentace
slavnostní zahájení
základní skupiny
play – off
vyhlášení výsledků

8:00 – 8:45
9:00
9:15 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00

Od 19:00 následuje koncert kapely „Petr nebo Pavel“, táborák a volná zábava!

3/ Kategorie

A – nad 45 let / B – nad 55 let / C – nad 65 let

Každá kategorie zvlášť je zařazena do nohejbalového Poháru veteránů 2019

4/ Přihlášky

do 26. května 2019 na e-mail nohejbal.kvary@seznam.cz s uvedením názvu
mužstva, kategorie a jmenovité sestavy hráčů s ročníky jejich narození

5/ Startovné

100,- Kč za osobu v sestavě (max. 5 osob) splatných při prezentaci na místě

6/ Pravidla a hrací systém

hraje se dle platných pravidel nohejbalu a soutěžního řádu
nohejbalového Poháru veteránů, se třemi dopady míče na zem, ve skupinách na 2 sety, ve
vyřazovacích bojích na 2 vítězné sety, hrát se bude na 3 kurtech, jednotné dresy povinné!

7/ Ceny

celková dotace na ceny pro 4 nejlepší mužstva všech kategorií činí 20.000,- Kč,
dále bude oceněn nejstarší hráč Mistrovství ČR veteránů

8/ Rozhodčí zajistí pořadatel na své náklady
9/ Občerstvení

teplá i studená kuchyně v průběhu celého dne přímo v areálu

10/ Ubytování

je nutná samostatná rezervace v termínu do 26. května 2019 za smluvní
cenu pouze pro tuto akci – 400,- Kč bez snídaně, nebo 450,- Kč se
snídaní za osobu a den v EUROPENSIONU Karlovy Vary Doubí,
Studentská 89/45, kontakt pan Matúš – 603 818 126 nebo 353 332 117,
e-mail : info@europension.cz, další informace na www.europension.cz,
Útulný pension je vzdálen od areálu cca. 600 m, počet míst omezen!
Případně možnost bezplatně stanovat v areálu SK LIAPOR WITTE KV
11/ Motto akce + doprovodný program záměrem celého dne je především setkání
bývalých spoluhráčů, soupeřů a kamarádů v příjemné turnajové atmosféře bez zbytečných
omezení, dobře si zahrát a večer se společně pobavit u táboráku a muziky přímo v areálu
našeho SK. Příjměte proto prosím naše pozvání, zajistěte si včas ubytování a přijeďte
v hojném počtu. Těšíme se na Vás!
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Partneři SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
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