AUTOCAMP WILSONKA na Dalešické přehradě
p
TURNAJ V NOHEJBALE

SOBOTA
28. 7. 2018 (nohejbal TROJIC)
9:30 registrace družstev
Předpokládané ukončení
čení turnaje 16.30 hodin.

Vedení turnaje:
Přihlášky:
Startovné:

Martin Kopuletý a spol.
na místě,
místě v 9.30 hodin přímo u kurtů nebo na rezervace@wilsonka.cz
50 Kč/osoba,
Kč
platí se při registraci (v ceně
ě startovného je jeden
0,5l točený
toč
nápoj ZDARMA pivo/limo)
Vstup do autocampu: účastníci
častníci turnaje mají
mají, v den konání turnaje, jednorázový vstup a
vjezd do autocampu ZDARMA, případné
ípadné ubytování hradí v plné
výši
Občerstvení:
možnost stravování v restauraci a ve stáncích s občerstvením
ob
Pravidla:
Hraje se podle pravidel Českého
eského nohejbalového svazu na 2 sety,
set je ukončen
ukon
po dosažení 10ti bodů
ů (nehraje se na 2 bodový
rozdíl). Zápas může
m
skončit stavem 1:1.
Hraje se na 2 dopady.
V případě
př
stejného bodového rozdílu rozhoduje vzájemný zápas.
Vedení turnaje rozhodne o časovém rozvržení
ozvržení turnaje podle počtu
po
přihlášených.
hlášených.
V případě
př
odstoupení některého týmu z turnaje, se neodehraná
utkání kontumují ve prospěch
prosp
soupeře.
Rozhodčí:
Poražený tým dodá rozhodčího
rozhod ího pro následující utkání. Píšťalky
Píš
budou k dispozici.
Startují:
Turnaj je otevřen
ote en pro všechny zájemce. Výkonnostní
Výkonn
kategorie
muži.
Čekací doba:
5 minut
ut po vyhlášení začátku
za
zápasu.
Ceny:
Družstva na 1. – 3. místě obdrží věcné ceny.
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu
zm
systému, pravidel a hřiště
řiště (a to i v průběhu
turnaje). V tomto případě
ě budou kapitáni (příp.
(p íp. vedoucí družstev) o změ
změnách informováni.
Tato soutěž není pojištěna
na a všichni startují na vlastní nebezpe
nebezpečí!
í! Na samotných hrá
hráčích leží
osobní odpovědnost
dnost za rozhodnutí o své fyzické p
připravenosti
ipravenosti a schopnosti absolvovat
turnaj. Organizátor není odpovědný
odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou
účastí
stí v turnaji nebo jeho sledováním. Startovné je konečné
kone né a je nevratné.

WWW.WILSONKA.CZ

