
25. FUTSALOVÝ TURNAJ SSK VÍTKOVICE NESLYŠÍCÍ „FA BAVLŠÍK“

PROPOZICE - MUŽI
POŘADATEL: SSK VÍTKOVICE NESLYŠÍCÍ

DATUM: sobota 4. března 2023

MÍSTO: hala TJ OSTRAVA, Varenská 3098/40A, Ostrava

ŘEDITELKA: Marcela Hyklová

PREZENTACE: sraz v 8:00 hodin, výkop v 8:30 - 9:00 hodin

LOSOVÁNÍ: dle pořadí zaslaných přihlášek - v klubovně 

SESTAVA DRUŽSTVA: 4+1 (max. 10 hráčů)

HRACÍ SYSTÉM: dle počtu zúčastněných týmů 

ROZHODČÍ: zajištěno FAČR

ÚČAST: Na vlastní nebezpečí! Pořadatel nezodpovídá za případná zranění hráčů při 
turnaji. Každý účastník řeší přes vlastní pojištění.

PRAVIDLA: podle směrnice futsalu FIFA + pouze neslyšící
V hale je zakázáno používat obuv s černými podrážkami. Hráči musí mít povinné 
chrániče!

STARTOVNÉ: 1.200,- Kč (každá družstva obdrží nápoje)
startovné poslat Romanovi Kunovjánkovi prosím na účet 265422209/0300 do 
24. února 2023 a do poznámky napsat „název klubu - startovné 4.3.2023“, v 
případě neúčasti nevracíme

DOPRAVA: ze Svinova „mosty“ - tramvaj č. 4 a 8 nebo bus č. 39 do zástavky „DŮM 
ENERGETIKY“, dále pěšky cca 10 minut 

PŘIHLÁŠKY: do 24. února 2023 (email - romankunovjanek70@gmail.com)

CENY:       první tři týmy dostanou poháry, nejlepší hráč, střelec a brankář na místě

POSEZENÍ: v klubu S. K. Neumanna 532/3, Ostrava - Moravská Ostrava

POZOR!
Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2023 od mateřského klubu! 
Zaplacené příspěvky platí v rámci ČDV! Ostatní příspěvky neplatí - např. u Unie nebo Spolku nebo jiných 
organizací. Nečlenové, kteří nemají potvrzení o zaplacení členského příspěvku, zaplatí zvýšené startovné 
200,- na 1 osobu! Startovné bude maximálně do 2.000,- Kč.

VYSVĚTLENÍ PŘÍKLADU:

1. 2 členové + 6 nečlenů, to znamená vklad 1.200,- Kč + 1.200,- Kč (6 nečlenů x 200,- Kč) = 2.400,- Kč, 
ale budou platit jen 2.000,- Kč

2. 5 členů + 3 nečlenové - startovné 1.200,- Kč + 600,- Kč (3x nečlenové x 200,- Kč) = 1.800,- Kč

3. Od 7 až více nečlenů - nesmí hrát žádné turnaje

4. 10 nebo méně členů - jen vklad 1.200,- Kč

5. Oznámení: Kdo hraje za družstvo na černo bez uvedení soupisky, tak dostane kontumačně všechny 
zápasy

MARCELA HYKLOVÁ
předsedkyně a ředitelka turnaje
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