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Výkonný výbor SNH a pořadatelské oddíly vás co nejsrdečněji zvou na

TURNAJ STARÝCH GARD

konaný v rámci oslav 110 let národní házené
A. Všeobecná ustanovení
a) Řízení soutěže
- celou soutěž bude řídit a koordinovat hlavní řídící komise, která bude pracovat ve složení:
ředitel turnaje – p. Vladimír Martínek, tel.: 606 856 193
zástupce ředitele – p. Josef Stýblo, tel.: 606 598 242
hlavní rozhodčí – p. Jaroslav Bukovský, tel.: 721 714 997
- složení řídících komisí na jednotlivých hřištích bude oznámeno později
b) Datum konání
- sobota 9. 5. 2015 od 08,30 hod.
c) Pořadatelé, místo konání - hřiště
1. SK Baník Most NH, Majakovského ul. – umělá tráva
Ženy - kategorie:
a) nad 35 let
b) nad 43 let
2. TJ Šroubárna Žatec, Komenského alej – umělá tráva
Muži - kategorie:
nad 50 let
3. KNHCH Litvínov, Podkrušnohorská ul. – umělá tráva
(event. též SKNH Louka – umělá tráva)
Muži - kategorie:
a) nad 38 let
b) nad 43 let
d) Přihlášky
- vyplněné závazné přihlášky zasílejte na adresu Ing. Josef Popelka, Písečná 2824, 438 01
Žatec (tel. 737 269 207), případně na e-mail popelka.j@epl.cz, nejpozději do 16. 3. 2015
e) Vklad
- spolu s přihláškou je nutné zaslat potvrzení o úhradě vkladu ve výši 2.000,- Kč na
zúčastněné družstvo, vklad uhraďte na bankovní účet 132259612/0300, var. symbol „SG – 110“
- v případě skutečné účasti přihlášeného družstva bude vrácena částka ve výši 1.000,- Kč,
v případě neúčasti vklad v plné výši propadá
f) Ceny

- první tři družstva obdrží věcné ceny a upomínkové diplomy

g) Úhrada
- každé družstvo startuje na vlastní náklady a nebezpečí
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h) Ubytování
- je možno zajistit v ubytovnách v Chomutově, Mostě, Litvínově a Žatci (v cenové úrovni cca
250–350 Kč/osobu/noc) při zaslání žádosti nejpozději do 16. 3. 2015 spolu se
zálohou na ubytování ve výši 2 000,-Kč na účet číslo 132259612/0300, var. symbol „SG – 110“
- žádosti o ubytování zasílejte stejným způsobem jako přihlášku

B. Technická ustanovení
a) Předpis
- hraje se podle platných Pravidel NH, SŘ SNH a DŘ SNH
b) Hrací systém
- bude stanoven podle počtu přihlášených družstev
c) Rozlosování
- bude provedeno 9.5. 2015
d) Věkové kategorie
- ženy
a) nad 35 let
- muži
a) nad 38 let

b) nad 43 let
b) nad 43 let

c) nad 50 let

e) Podmínky účasti
- turnaje se může zúčastnit a ke hře bude připuštěn(-a) hráč(-ka), který(-á) prokáže
dosažení odpovídajícího věku pro danou věkovou kategorii v roce 2015 předložením občanského
průkazu nebo platného registračního průkazu SNH před zahájením turnaje řídicí komisi
- výjimkou je účast jediného hráče(-ky) mladšího(-í) max. o 2 roky než je stanovená
hranice pro danou kategorii
- hráč(-ka) startovat může za kterékoliv družstvo bez ohledu na oddílovou příslušnost, ale
vždy jen za jedno družstvo
f) Námitky
- nutno podat do 5 minut po skončeném utkání řediteli turnaje ústně a dále postupovat
přesně ve smyslu znění SŘ a DŘ SNH, písemnou námitku předat do 15 minut s vkladem 100 Kč,
který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH
Svaz národní házené

Josef Popelka v.r.
zástupce pořadatele
150210 Oslavy 2015 - Turnaj gard - Propozice
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Závazná

PŘIHLÁŠKA
na turnaje Starých gard
v rámci oslav 110 let národní házené
sobota 09. 05. 2015 - SČ oblast
Ve vyhlášených kategoriích závazně přihlašujeme tato družstva (počet):
Ženy

nad 43 let

nad 35 let

Muži nad 50 let

nad 43 let

nad 38 let

Jméno oddílu nebo skupiny:
Kontaktní adresa:
jméno a příjmení (titul)
adresa:
nejlépe mobil
telefon byt:

PSČ
zam:

Družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí dle Pravidel NH a vyhlášených propozic!

ze pátku 8. 5. na sobotu 9. 5. 2015* mužů

žen

ze soboty 9. 5. na neděli 10. 5. 2015* mužů
* (záloha za noclehy: 2 000,- Kč)

žen

Ubytování:

Závazné přihlášky spolu s vkladem ve výší 2.000,- Kč/družstvo zasílejte nejpozději do
16. 3. 2015 na adresu:
Ing. Josef Popelka, Písečná 2824, 438 01, Žatec
případně na e-mail popelka.j@epl.cz
- v případě skutečné účasti přihlášeného se vrací částka 1.000 Kč, v případě neúčasti
vklad v plné výši propadá.

podpis zodpovědného zástupce, případně razítko oddílu
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