
 

 

 

Propozice 37. BOTAS MČR dvojic a trojic dorostu 

Pořadatel:ČNS, TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD,o.s, Město Český Brod 

 

 

 

Místo konání: V+T mat ARENA, ulice Jiřího Wolkera (areál nemocnice), Český Brod 

Termín konání: 2. -3. 7. 2011 

Časový program:   

sobota 

- 8:00 - 8:30 – prezentace 

- 9:00 – zahájení 

- 9:00 – 12:00 – zápasy ve skupinách 

- 12:00 – 13:00 – oběd 

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

- 17:00 – vyhlášení výsledků 

neděle 

- 8:00 - 8:30 – prezentace 

- 9:00 – zahájení 

- 9:00 – 12:00 – zápasy ve skupinách 

- 12:00 – 13:00 – oběd 

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

- 17:00 – vyhlášení výsledků 

 

Přihlášky: 

- Dle Termínového kalendáře do 17. 6. 2011 na sekretariát ČNS. 

 

Řídicí orgán: 

- STK ČNS. 

 

Soupisky a registrační průkazy: 

- Při prezenci budou akceptovány jen elektronické soupisky družstev, žáci mladší 15 let musí 

předložit registrační průkaz, případně jiný doklad totožnosti. 

 

Rozhodčí: 

- Deleguje Komise rozhodčích ČNS. 

 

Hrací systém: 

- Dle Rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2011, ze dne 17. 4. 2011,  

- nasazení provede řídicí orgán soutěže a zástupce komise mládeže, 

- hraje se podle pravidel ČNS, ze dne 13. 3. 2011. 



 

 

Při nepříznivém počasí: 

- 1. Hala – Sportovní hala - TJ Slavoj Český Brod, ulice Komenského, Český Brod 

- 2. Hala – Hala Vikomt - TJ Spartak Čelákovice, U Učiliště, Čelákovice 

Ubytování: 

- Pro prvních 41 přihlášených zajištěno ubytování v Hotelu APEYRON . 

- Cena pro hráče a vedoucí 250 Kč /osobu/ noc.  

- Pokoje jsou 3 lůžkové. Sociální zařízení v každém pokoji. 

- Parkování zajištěno přímo v areálu nohejbalových kurtů, vzdálenost od hotelu cca 500m. 

- http://www.hotelapeyron.cz/cz/index.htm 

 

- Další ubytování (zajišťuje si každý sám):  

- Penzion U Kostela 

- Jednolůžkový pokoj:cena - 500 Kč za osobu/noc. 

- 2,3,4 lůžkový pokoj:cena - 400 Kč za osobu/noc. 

- Parkování před hotelem na ulici, nebo na hřišti a vzdálenost od hřiště 800m. 

- http://www.ukostela.cz/ 

 

- Autokemp Sus - Lonská u Podviničního rybníku 
- Celoroční ubytování od 100 Kč/noc, dlouhodobé i krátkodobé, ubytovna nebo 

2,3,4,5,6 lůžkové chatičky, restaurace s celodenním stravováním. 

- http://www.ubytovaniuprahy.cz/ 

Stravování: 

-Snídaně: přímo na hřišti 7:30 až 8:30. Cena snídaně 35 Kč. 

-Obědy: Budou podávány v jídelně nemocnice 300 m od hřiště. Cena za oběd 70 Kč. 

 Během celého turnaje zajištěno občerstvení na hřišti.  

 Ubytování a stravování závazně objednat do 17. 6. u Lucie Vokáčové tel. 731 023 680 

VokacovaLucie@seznam.cz 

 

 

Ředitel turnaje: 

Jan Vokáč v. r. 

723 389 671 

voky1@email.cz  

http://www.ukostela.cz/
mailto:VokacovaLucie@seznam.cz
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V+T mat ARENA: 

 

 

Hala TJ Slavoj Český Brod      Hala TJ Spartak Čelákovice 

        
 

Děkujeme našim sponzorům: 

 

www.nohejbal-ceskybrod.cz 


