
 
 

 

 

PROPOZICE 
 

 
21. mistrovství ČR starších žáků v 

nohejbale dvojic a trojic 

 

 

Z pověření Českého nohejbalového svazu  

pořádá  

pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice  

p. Ing. Jiřího Svobody 

 

TJ DYNAMO České Budějovice z.s. 



 
 

 

Oficiální partneři ČNS 

 

 

 

 

 

 
Oficiální sponzor MČR 

 



 
 

 

PROPOZICE 

 
Datum konání:  7. - 8.11.2015 

Místo konání: Sportovní hala TJ Lokomotiva, Třebízského 1044/1, České 

Budějovice 370 06 (vjezd z ulice K.Tomana, viz.mapka) 

Přihlášky:   Dle Termínového kalendáře 2015 (do 23.10. na sekretariát ČNS)  

    Maximální počet startujících sestav: dvojice 20, trojice 16. 
 

Účastníci :   Dle Rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2015. 

Řídící orgán:  STK ČNS 

Předpis: Hraje se dle platných pravidel ČNS, Soutěžního řádu a Rozpisu 

jednorázových soutěží ČNS včetně platných dodatků.  

Kategorie:   Straší žáci 

Disciplína:   Dvojice, trojice 

Rozhodčí:   Deleguje Komise rozhodčích ČNS. 

Soupisky: Při prezenci budou akceptovány POUZE elektronické soupisky 

družstev, účastníci musí předložit doklad totožnosti opatřený 

fotografií a datem narození (pas, registrační průkaz atd.).  

Časový program:      

 

sobota - dvojice 

8:00 - 8:30   – prezentace  

8:45    – slav. zahájení  MČR 

9:00 – 12:00   – zápasy ve skupinách  

12:00 – 13:00   – oběd  

13:00 – 17:00   – vyřazovací, finálové boje  

17:00   – vyhlášení výsledků  

 

 

neděle - trojice 

8:00 - 8:30   – prezentace  

8:45   – zahájení  

9:00 – 12:00  – zápasy ve skupinách  

12:00 – 13:00   – oběd  

13:00 – 17:00   – vyřazovací, finálové boje  



 
 
17:00   – vyhlášení výsledků  

 

Hrací systém: Dle Rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2015, nasazení  provede  

řídicí orgán soutěže a zástupce komise mládeže. 

 

Ceny:   Pro první tři družstva poháry,  medaile , věcné ceny 

Ubytování: individuálně, doporučujeme (cca do 15 min. pěšky od haly) : 

http://ubytovna.vors.cz/ 

http://www.solnicka.eu/pension/  

http://www.budejovicko.cz/pensionbegonie/  

 

Parkování:  Parkování přímo v areálu sportovní haly nebo před Supermarketem 

Albert (cca 100 m od haly)  

 

Občerstvení: Během celého turnaje zajištěno v hale (teplá i studená kuchyně) nebo 

v blízkých restauracích (cca 100 m od haly).   

 

Kontaktní osoba:  Ing. Bronislav Pilbauer  

tel. 724 530 272, e-mail:tj.dynamo@seznam.cz 

 

Mapka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportovní 

hala P 

http://ubytovna.vors.cz/
http://www.solnicka.eu/pension/
http://www.budejovicko.cz/pensionbegonie/


 
 

Oficiální partneři  TJ Dynamo České Budějovice:      

                                                                        
                                                    

     

 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

Mediální partneři MČR: 

                        

 

 

http://www.kostax.cz/
http://www.vykov.com/
http://www.dim.cz/
http://www.jihoceskatelevize.cz/
http://www.mf.cz/

