
                                                       

 

 

PROPOZICE 
5. GALA Mistrovství ČR mladších žáků 

v nohejbale jednotlivců 
 

 

 
 

 

 

Místo konání :     sokolovna TJ Sokola I Prostějov,  Skálovo nám.č.4, a ZŠ Palackého 

                              Prostějov  v případě většího počtu žáků 

 

Termín konání :    12. října 2013  

 

Časový program : 

- 8.00 - 8.30 prezentace    

- 9.00  zahájení    

- 9.00 - 12.00 zápasy ve skupinách     

- 12.00 - 12.30 oběd     

- 13.00 - 15.00 vyřazovací finálové boje  

- 15.00  vyhlášení výsledků   

 

Přihlášky :          Dle termínového kalendáře na sekretariát ČNS 

 



Řídící orgán :      STK  ČNS 

Soupisky a registrační průkazy :  Při prezentaci budou akceptovány pouze elektronické 

                                                     soupisky družstev, žáci musí předložit registrační průkaz nebo  

                                                     jiný doklad totožnosti 

 

 

Rozhodčí :          Deleguje Komise rozhodčích ČNS 

 

 

 

Hrací systém : 

- Dle rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2013, v soutěži singlů startují řádně 

přihlášení mladší žáci – maximálně 24 jednotlivců. O přijetí rozhodne STK ve 

spolupráci s KM. 

-  Systém soutěže bude určen dle počtu přihlášek. Nasazení provede řídící orgán soutěže 

a zástupce komise mládeže 

- Hraje se dle pravidel ČNS roku 2013  

 

 

Ceny :   Jednotlivci na prvních 3 místech obdrží poháry, medaile a věcné ceny 

 

 

Ubytování : 

- bude zajištěno dle požadavků vedoucích v hotelu GÓL v Prostějově, cena 230-300,-Kč 

za osobu, event. v ubytovně 

- pokoje jsou 2-3 lůžkové, sociální zařízení na chodbách, televize na vyhrazeném místě 

- parkování buď přímo u kurtů a sokolovny ( od hotelu cca 10 min. pěšky) nebo u hotelu 

GÓL na Kostelecké ul. 

- jiná ubytování si zajišťují účastníci sami, ceny v hotelích a penzionech města jsou od 

350-600,-Kč/osobu a noc 

 

 

Stravování : 

- snídaně buď přímo v sokolovně ( cena do 30,-Kč ) nebo každý samostatně 

- obědy budou zabezpečeny v restauraci Lázně cca 100 m od sokolovny. Cena za oběd je 

70,-Kč. Během celého dne je zabezpečeno občerstvení přímo v sokolovně. Ubytování 

a stravování je nutno závazně objednat do 5.října 2013 u Richarda Beneše, tel 

736 536 930, e-mail : benes.nohejbal@seznam.cz 

-   

 

 

Ředitel turnaje :  Ing. Jaromír Faltýnek 
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