
 

I.PRAŽSKÝ SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH PRAHA 
 

P R O P O Z I C E 
 

14.PRAŽSKÝ POHÁR VE FUTSALU 
muži a stará garda od 35 let (2 hráči od 33let) 

 

Pořadatel :   I.PSKN Praha, oddíl futsal 

 
Místo konání : hala TJ BOHEMIANS ( 2 haly ) – ulice IZRAELSKÁ 6, Praha 10 

 
Termín konání : sobota 1.října 2016 

 
Ředitel :  KOLÍSKA Jiří 

 
Prezentace : 8.00 hod. – výkop v 9.00 hod. 
 
Losování :  dle pořadí přihlášek, 23.září 2016  

                              
Sestava družstva : 4 + 1 ( max. 9hráčů ) zákaz hráč slyšící 

 
Hrací systém : podle účastnictví  mužstev  

 
Rozhodčí :   zajištěno I.PSKN 

 
Podmínky:             vzít si sebou sportovní tenisky a ne kopačky 

 
Pravidla :  podle směrnice ČSNS STK – Futsal 

 
Vklad :  1000,- Kč muži a 800,- Kč stará garda ( včetně nápoje ) 
 

   POZOR !!!! Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na  
   rok 2016 od mateřského klubu !!!  Nečleni, kteří nemají potvrzení o zaplaceném klubovém 

   příspěvku zaplatí zvýšené startovné 200,- Kč na 1 osobu !!!!     
   Startovné bude maximálně do 2000,-- Kč,- a stará garda do 1600,- Kč. 
 

   Vysvětlení příklad:          

   1.) 2 členy + 6 nečlenů, to znamená vklad 1000,- Kč + 1200,- Kč (6 nečlenů x  

             200/ = 2 200,-- Kč, ale budou platit jen 2 000,-- Kč.     
   2.) 5 členů + 3 nečleny – vklad 1000,-- Kč + 600,-- Kč (3 nečleny 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 
 
Účast:      !!! na vlastní nebezpečí !!! 

 
Doprava:                metro,,A‘‘ do stanice ŽELIVSKÉHO,dále pešky cca 250 metrů 

 
Přihlášky :  do 22.září 2016 na emailem: jiri.koliska@gmail.com 
 

Ceny :  Tři první mužstva, nejlepší hráč a brankář budou předání na místě. 
                Jan  SŮVA          Jiří KOLÍSKA  

            president I.PSKN                                                                                ředitel turnaje 


