PŘEBOR SHM v malé kopané
pro starší a mladší chlapce
A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

SHM Klub Uhříněves – Kolovraty

Datum konání:

v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin

Místo konání:

Základní škola,
Vachkova 630 (u Obory)
Praha – Uhříněves

Doprava:

- vlakem z Prahy hl. nádraží směrem na Benešov (6.zastávka),
dále pěšky ulicí Picassova a ulicí Vachkova k ZŠ
- na konečnou stanici metra C - Háje a autobusem MHD
na stanici Picassova, dále pokračovat ulicí Vachkova k ZŠ
- na konečnou stanici metra A – Depo Hostivař a autobusem MHD na stanici
Picassova, dále pokračovat ulicí Vachkova k ZŠ

Ředitel turnaje:

Michal Přívratský

Přihlášky:

Akce je určena pro nominované týmy
vyplněné přihlášky (včetně data narození) zašlou kluby a střediska
nejpozději do 8. října 2010 na adresu:
SHM
Přátelství 266
104 00 Praha 10 – Uhříněves
tel/fax: 267 711 124
e-mail: magdapas@seznam.cz
Na přihlášce je nutno uvést datum příjezdu a odjezdu

Účastnické poplatky: startovné zašlou kluby a střediska nejpozději do 8. října 2010
poštou na adresu:
SHM
Přátelství 266
104 00 Praha 10 - Uhříněves
nebo
na účet: 3071613/0300
variabilní symbol: 98123040, konstatní symbol: 0558
Po dohodě je možno platit na místě v hotovosti!!!
Celková částka startovného se vypočítá podle tabulky na zadní straně přihlášky.
Ubytování:

v prostorách SHM Klubu, nutno domluvit předem – prostory omezeny
Nutno mít vlastní spací pytel a karimatku!!!

Stravné:

jídlo na večeři 15. 10. s sebou,
ostatní hrazeno z účast. poplatků

Losování:

16. října 2010 v 800 hodin v místě konání turnaje

Informační služba: 15. října 2010 od 18 hodin - tel.: 776734019

B. Technická a ostatní ustanovení:
Předpis:

hraje se podle pravidel malé kopané SHM a podle tohoto rozpisu

Počet hráčů:

nominováno: maximálně 8
z nominovaných hráčů může být registrován v krajské a vyšší fotbalové
soutěži nejvýše 1 hráč
hraje 4 + 1

Věk. kategorie:

kategorie A : ročník narození: 1993 – 1995
kategorie B : ročník 1995 a mladší

Hrací doba:

bude upřesněna podle počtu přihlášených týmů

Dresy:

musí být opatřeny čísly

Obuv:

sálová obuv, případně turfy

Hrací plochy:

na hřišti je hrací plocha s povrchem umělá tráva

Hrací míč:

bude se hrát s futsalovým míčem vel. 4

Časový pořad:

800 losování
815 slavnostní zahájení
1200 - 1300 oběd (průběžně)
1300 pokračování turnaje
1600 předpokládaný konec turnaje s vyhlášením výsledků,
předáním cen a slavnostním zakončením

V Ostravě dne 16. září 2010

Stanislav Paseka

Přihláška
kategorie ………………
Sal. středisko- SHM Klub či jiný název organizace: ………………….………………………..
Adresa: ……………………………………………………….

Tel.: …………………………...

Vedoucí družstva: ……………………………………
Adresa: ………………………………………………………

Tel.: ……………………………

Soupiska přihlášených:
Poř.
číslo

Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že se družstvo turnaje zúčastní, uhradí
poštou nebo na účet 3071613/0300 příslušný účastnický poplatek (dle tabulky) a že
z hráčů uvedených v soupisce není více než jeden registrován v krajské a vyšší
fotbalové soutěži.
Předpokládaný příjezd: ……………………… Předpokládaný odjezd: ……………………..
Dne: ……………………………..

……………………………………………….
podpis vedoucího
Výpočet účastnického poplatku

Snídaně á 15,-Kč
Oběd á 55,-Kč
Večeře á 20,-Kč
Nocleh á 30,-Kč
Režie 50,-Kč

Pátek
x
x
x

Sobota

Neděle

Celkem

x
x
x

CELKEM
Celkem k odeslání => účastnický poplatek x počet osob = …... x …… = _________

