Propozice
Sportovního turnaje v nohejbale a mini kopané o pohár starosty obce
který se koná dne 18.7.2020

Pořadatel: Obec Staré Těchanovice

Ředitel turnaje: Luděk Kozák
Zástupci: Pavel Greguš, Tomáš Drastík, Lukáš Stec

Účastníci: Turnaj je otevřen pro všechny zájemce. Počet družstev je omezen,
v nohejbale na 12 družstev a v mini kopané na 6 družstev.
Výkonnostní kategorie muži.

Ceny pro nohejbal a mini kopanou jsou stejné:
1.cena

pohár + šampus + finanční odměna

2.cena

pohár + šampus + finanční odměna

3.cena

pohár + šampus + finanční odměna

Startovné: 130 Kč/hráč - platí se u prezentace.
V ceně startovného: oběd, káva (čaj), snídaně, nealko pití
Složení výpravy: kapitán (trenér) družstva a hráči.
Hráči: 3 hráči na hřišti a max. 2 na střídání pro nohejbal
3 hráči + 1 brankář (náhradníci) a střídá se hokejovým způsobem všechny hráče soupisky.

Pravidla :
Herní systém
Nohejbal: dle pravidel Nohejbalového svazu, upřesnění proběhne při zahájení turnaje
Mini kopaná: 2 x 10 minut, upřesnění proběhne u zahájení turnaje

Odpovědnost vedoucího výpravy:
Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během
soutěže (turnaje), tj. během hry i mimo hru. Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci uhradit
startovné.

Časový harmonogram:
Prezence: 8:30 – 9:15 hod.
Zahájení: 9:30 hod.
Předpokládané ukončení: 18:30 hod.

Přihlášky: Přihlášení na turnaj se provádí potvrzením účasti na e-mail: obec@staretechanovice.cz
nebo telefonicky-725141590 , nejpozději do 15.7.2020.
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v
průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách
informováni. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na
samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti
a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na
majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Startovné
je konečné a je nevratné.

Ochrana osobních údajů:
S odvoláním na znění zákona čís. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel
prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za
účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.
Podrobnější informace na tel. 725141590 – Luděk Kozák
Změny vyhrazeny!

