SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s.

PROPOZICE
akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna

„XIII. BRNĚNSKÝ TURNAJ ” VE FUTSALU MUŽI a STARÁ GARDA”
Pořadatel:
Datum konání:
Sraz:
Začátek:
Místo konání:

z pověření SKN Brno – oddíl futsalu
sobota 6. dubna 2019
v 9:00 hod.
v 10:00 hod.

Ředitel:
Hospodář:
Rozhodčí:
Pravidla:

Probošt Radek
Bělohlávek Jiří
bude delegován
řídí se dle pravidel futsalu a ČSNS STK F – rozpisu futsalu
Vedoucí družstev předloží řediteli soupisky družstev v počtu 10 osob. Nelze, aby
hrál jeden hráč ve více družstvech.
Přihlásit se můžete Radkovi Proboštovi do neděle 31. března 2019 nebo e-mail:
radekprobost@gmail.com. Později nahlášení se nebudou moci zúčastnit. Do
turnaje se může přihlásit maximálně 15 družstev!!!
Hrací systém bude oznámen před losováním (podle účasti družstev). Předem
vylosované, nahrané video na mobil WhatsAppu a poslané na Whatsappu a možná
na Facebook.
4 + 1 (maximálně 10 hráčů)
1000,- Kč – muži a 800,- Kč - stará garda (včetně zaplaceného klubového
příspěvku a nápojů zdarma).
Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2019
do mateřského klubu. Kdo ztratil potvrzení o příspěvku klubu – musí požádat
předsedu klubu o písemné potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete
předsedu požádat o zaslání potvrzení e-mailem. Zaplacené příspěvky platí v rámci
ČSNS!! Ostatní příspěvky neplatí – např. u Unie nebo Spolku nebo jiných
organizací.
Nečleni, kteří nemají potvrzení o zaplaceném klubovém příspěvku zaplatí zvýšené
startovné 200,- Kč na 1 osobu! Startovné bude maximálně do 2000,- Kč – muži a
stará garda do 1600 Kč.
POZOR – vysvětlení například:
1.) 2 členi + 6 nečlenů, to znamená vklad 1000,- Kč + 1200,- Kč (6 nečlenů x
200,-) = 2200,- Kč, ale budou platit jen 2000,- Kč.
2.) 5 členů + 3 nečleni – vklad 1000,- Kč + 600,- Kč (3 nečleni x 200,-) =
1600,- Kč.
3.) Od 7 až více nečlenů – nesmí hrát žádné turnaje.
4.) 10 nebo méně členů – jen vklad 1000,- Kč.
5.) Oznámení: kdo hraje za družstvo na černo bez uvedení soupisky, tak dostane
kontumačně všechny zápasy
1.) Vedoucí družstev předloží řediteli turnaje soupisky družstev (jména
a datum narození) před zahájením v 9.00 hod.!!! Soupiska – viz dole na 3
stránky!
2.) Nemůžou hrát slyšící hráči – hrají pouze neslyšící
3.) Nesmějí hrát se sluchadlem!

Přihlášky:

Podmínky účasti:
Vklad:

Upozornění:

Sportovní Hala VUT, Technická 3013/14, 616 00 Brno – Královo Pole –
bude se hrát na dvou hřištích v jedné hale

4.) Hlavně si vezměte tenisky s bílou podrážkou – černé podrážky NE!!
5.) Hráči startují na vlastní nebezpečí.
6.) Stará garda platí od 35 let více, 2 hráče od 33 let
od hlavního nádraží ČD tramvají č. 12 (směr Královo Pole) – vystoupit až na
konečné (TECHNOLOGICKÝ PARK), přijít ze spodu na stadion (kolem
víceúčelové haly. Je to asi 900 metrů.
Mapa uvedena – postupuje se od zastávky tramvaje směrem (černá barva – trasa na
mapě) klikni = https://mapy.cz/s/3nwRc

Doprava:

Družstva muži, která se umístí na 1. - 3. místě získávají mosazné poháry a stará
garda, která se umístí na 1. - 3. místě získávají mosazné poháry, nejlepší střelec,
nejlepší hráč. Ceny budou předány na zábavě.
Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o sportovní
činnosti): www.sknbrno.net
Ceny:

Radek Probošt
vedoucí oddílu futsalu
SKN BRNO

Jiří Bělohlávek
předseda SKN BRNO

Historie vítězů Brněnského poháru družstev ve futsalu:
Rok

Datum

Místo

Vítěz - klub

I.

2004 20. 03. 04

TJ Tatran Bohunice

SKN Brno – stará garda

II.

2005 12. 03. 05

TJ Tatran Bohunice

TJ Lokomotiva Břeclav

III.

2006 08. 04. 06

TJ Tatran Bohunice

ZON Bratislava

IV.

2007 24. 03. 07

TJ Tatran Bohunice

SKN Hradec Králové

V.

2008 29. 03. 08

TJ Tatran Bohunice

Sport Club Admirals deaf Bratislava

VI.

2009 28. 03. 09

TJ Tatran Bohunice

ŠKN Trenčín

VII.

2011 05. 03. 11

TJ Tatran Bohunice

I. PSKN Praha A

VIII. 2013 16. 11. 13

VŠV Královo Pole

I. PSKN Praha

IX.

2014 15. 11. 14

VŠV Královo Pole

SKN Brno A

X.

2015 21. 11. 15

VŠV Královo Pole

SKN Brno A

XI.

2016 26. 11. 16

VŠV Královo Pole

SKN Brno A

XII.

2017 25. 11. 17

VŠV Královo Pole

Deaf Znojmo

VUT Brno – Královo Pole

???????

XIII. 2019 06. 04. 19

Prohlašujeme tímto, že níže uvedené sportovní akce: XIII. BRNĚNSKÝ TURNAJ ” VE FUTSALU V BRNĚ dne 6.
dubna 2019 se zúčastňujeme na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí. V případě vzniklého úrazu nebudeme po
pořadateli vymáhat náklady spojené se vznikem případného úrazu a veškeré následky vzniklé úrazem si poneseme sami.
U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Prohlášení zákonných zástupců hráče mladší 18 ti let
stáhnete z webové stránky: www.czechdeaffotbal.cz .
Každý (platí pro futsalový, vedoucího, trenéra, lékaře a maséra) si musí pečlivě přečíst níže uvedené dodržovat níže
uvedené předpisy.
Kdo odmítne podepsat prohlášení, nebude smět hrát na akcí. V případě, že někdo nastoupí bez podepsání prohlášení, bude
zato odpovědný klub (dostane od disciplinární komise finanční postih nebo může být i zastavena činnost).
• Soupiska: Každý tým musí odevzdat vyplněnou a podepsanou soupisku před nastoupením k prvnímu utkání.
Soupisky obdrží vedoucí týmů. Soupisky družstev v počtu maximálně 10 hráčů (rozhodne organizátor turnaje). Každý
hráč však může startovat na tomto turnaji pouze za jedno mužstvo! Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením
týmu z turnaje (všechny zápasy týmu budou kontumovány).
• Povolení startu hráče: Kdo chce startovat za mateřský klub do hostujícího klubu, musí mít písemný souhlas mateřského
klubu. Bez souhlasu mateřského klubu bude platit poplatek za startovné 200,- Kč!!! Kdo hraje s hostováním na černo,
tomu hrozí disciplinární komise ČSNS!
• Vlastní zabezpečení: Turnaj není pojištěn! Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což
potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce při prezentaci týmů. Na samotných hráčích leží osobní
odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor soutěže rovněž
nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu
účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Jakákoliv způsobená škoda v zázemí haly bude vymáhána po konkrétním týmu v
plné výši. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi
hrubým nesportovním chováním.
Svým podpisem stvrzujeme souhlas s tímto prohlášením.

XII. BRNĚNSKÝ TURNAJ ” VE FUTSALU V BRNĚ
dne 6. dubna 2019

SOUPISKA
KLUB:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Datum narozen

Čísla dresy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEDOUCÍ
nebo
TRÉNER

Podpis

