VELIKONOČNÍ TURNAJ PRO ŽÁKY A DOSPĚLÁKY
Zveme Vás na zápolení kolektivního obveselovacího charakteru, které se koná
19. 3. 2016 v tělocvičně SKC Ondřejov.
Zahájení v 13.00 h, konec v 16.00 h

PRO
NEZÁJEM
ZRUŠENO

Kategorie: - "Maláči" - týmy s dětmi 4. - 6. tříd
- "Velkáči"- týmy s dětmi 7. - 9. tříd
Technická ustanovení: - Hraje se dle volejbalových pravidel ale na čas a se změnou stran v poločase.
- Děti mohou míč chytit a hodit (dle dovedností mohou i odbít).
- Dospělý nesmí smečovat, hrát ve výskoku v útočném území, blokovat může.
- Dospělý hraje jen odbíjením (včetně podání).
- Hraje se systémem každý s každým, při větším počtu týmů na skupiny.
- Hřiště bude zkráceno, výška sítě přiměřeně snížena.
- Střídání nebude možné, při zranění 1 hráče se dohraje s ekvivalentní sestavou
soupeře, při zranění více hráčů se započítá stav, kdy ke druhému zranění došlo.
- Zranění nebudou.
Organizace: Prezentace je ve 12.30 h!! Zápolit budou týmy složené ze dvou rodičů a jejich dvou dětí
nebo tým složený takto: dvě dvojice dítě – rodič (= rodiny dvě).
Jeden člen týmu může být "nerodinný"(= hostování). Hraje se systémem každý s každým, při větším
počtu týmů na skupiny. Dospělí se přihlásí společně se svým dítětem. Uveďte prosím jméno i příjmení
obou a třídu, kterou dítě navštěvuje. Po celou dobu akce nesou rodiče za své děti (i za hostující v týmu)
plnou odpovědnost. Hostující děti donesou do 18.3. "Souhlas"(tiskopis u mě). Pokud již máte tým
minimálně tří hráčů napiště do přihlášky i jeho název.
Přihlášky předávejte do 18. 3. 2016 k rukám R. Veselé nebo zašlete na email : renives@seznam.cz
Vstup do SKC bude možný jen pro hráče a rodiče hostujících dětí. Všichni jsou povinni se přezout
hned u vchodu do budovy. Nenoste prosím do tělocvičny jídlo.

Sportu zdar a kolektivnímu zvláště! Ceny budou sladké. renVes

