
P R O P O Z I C E 
  

2. ročník turnaje ve futsalu STARA GARDA SportNES Ostrava 
Pořadatel:    SportNES Ostrava 

Místo konání:   Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba 

Datum:  sobota 8.4.2017   

Začátek konání:   od 8:00 hodin, výkop v 9:00 hodin 

Podmínka účasti:  přihláška do 19.3.2017, na email  roman.kunovjanek@email.cz 

SMS – 723293922 

Ředitel turnaje:  Kunovjánek Roman 

Týmy:   max. 8 týmů 

4 + 1 (maximálně 10 hráčů) 

od 35 let (1982), od 33 let - max. 2 hráče (1984) 

Systém turnaje:   v případě účasti 8 družstev se hraje ve dvou skupinách,  

každý s každým 2 x 10 minut. 

Chrániče nohou jsou povinné! 

 Vklad:   800 ,- Kč platba na místě u prezentace v 8.30 hod 

Startovné:  Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2017 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  

Losování:   předem vylosované, nahrané na youtube a poslané na Facebook  

Stravování:   každé družstvo obdrží - balík minerální vody.Bude zajištěn bufet. 

Hodnocení a ceny:  vyhlášení bude provedeno na místě,dále budou ceny pro nejlepšího hráče, střelce a 

brankáře                                   

Spojení:   z nádraží vlak Svinov - TRAM č. 8,7,17 směr Ostrava-Poruba vystoupit u 

Rektorátu VŠB, přejít na druhou stranu křižovatky směr O-Poruba cca pěšky 100 

m, po levé straně Domov důchodců a naproti ní tělocvična vpravo, vejdete do brány 

areálu školy…       

                        

Závěrečné ustanovení:  pořadatel si vyhrazuje právo změny programu na místě v den konání. 

 

Kunovjánek Roman Wagnerová Tereza 

     ředitel turnaje předsedkyně SportNES Ostrava 

 

 


