
 
   
 
 
 
 

 
 

P R O P O Z I C E 
 

18. GALA Mistrovství ČR 2012 
starších žáků dvojic a trojic v nohejbalu 

 
Organizátor: Český nohejbalový svaz 
Pořadatel: TJ Avia Čakovice pod patronátem starosty městské části 

Praha – Čakovice a Pražského nohejbalového svazu 

Místo konání:   Kurty TJ Avia Čakovice, Ke Stadionu 828, Praha – Čakovice 
V případě nepříznivého počasí – Sportovní hala Neratovice, Kpt. Jaroše 233/26 

Termín konání: sobota 23.6.2012 – dvojice 
neděle 24.6.2012 – trojice 

 
Časový harmonogram pro oba dny: 
8:00 – 8:30 – prezentace 
8:45  – zahájení 
9:00 – 12:30 – zápasy ve skupinách  
12:30 – 13:30 – oběd 
13:30 – 16:30 – vyřazovací finálové boje  
16:30  – vyhlášení výsledků  
 
Přihlášky:  
Dle Termínového kalendáře do 6.6.2012 na sekretariát ČNS, e-mail: v.pabian@nohejbal.org 
 

Terminovy kalendar 
2012.pdf  

 
Řídicí orgán:  
STK ČNS 



Soupisky a registrační průkazy:  
Při prezenci budou akceptovány pouze elektronické soupisky družstev, účastníci musí předložit  
doklad totožnosti opatřený fotografií a datem narození nebo rodným číslem (pas, občanský průkaz, registrační 
průkaz).  
 
Rozhodčí:  
Deleguje Komise rozhodčích ČNS.  
  
Hrací systém:  
Dle Rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2012, ze dne 1.1.2012. 
 

Rozpis JS 2012.pdf

 
– maximální počet – dvojice 20 týmů / trojice 16 týmů 
– nasazení provede řídicí orgán soutěže dle Rozpisu JS 2012  
– hraje se podle platných pravidel ČNS 
 
Ubytování:  
 
http://www.hoteljanousek.cz/ projednáno, 330 Kč/os. včetně snídaně 
http://www.hotel-imos.eu/ nezaslal nabídku, ústně min. 300 Kč/os. bez snídaně 
http://uzralych.webnode.cz/ není info 
 
ubytování je nutné zarezervovat u pořadatele nejpozději do 10.6.2012! 
 
Stravování:  
Snídaně možná z nabídky občerstvení v rámci areálu. 
Obědy + večeře 
Janoušek http://www.hoteljanousek.cz/restaurace.html   menu (polévka + hl. jídlo) 100 Kč/os. 
Globus  http://www.globus.cz/globus-cakovice/popis-restaurace.html   není info 
U Michala http://www.restauraceumichala.o1.cz/   není info 
 
stravu je nutné zarezervovat u pořadatele nejpozději do 10.6.2012! 
 
Upozornění: 
Vstup do areálu se zvířaty je zakázán 
platí i v případě sportovní haly 
 
Ředitel turnaje:  
Jan Kantner 
U Staré Tvrze 281/6 
196 00  Praha – Čakovice 
Tel: 737627278 
e-mail: jan.kantner@letov.cz  

 
Obchodní partneři mistrovství: 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediální partneři mistrovství:  

   
 

 

Kurty TJ Avia Čakovice: 
 

         
 

Sportovní hala Neratovice: 
 

          
http://www.pzeidler.estranky.cz/fotoalbum/halove-turnaje/sportovni-hala-neratovice/  


