XV. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované DŘEVĚNICE 2010
Termín konání :
Místo
:

pátek 11. června - neděle 13. června 2010
Dřevěnice u Jičína - areál TJ Sokol Dřevěnice

Vážení přátelé,
na základě Vaší registrace v ČHSO pro přehazovanou a Vašeho zájmu o účast na turnaji v Dřevěnici
jste obdrželi přihlášku na XV. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované - DŘEVĚNICE 2010.
Turnaj se bude konat opět v areálu TJ Dřevěnice. Ubytování bude v chatkách - v blízkém okolí.
Stravování bude zajištěno v kempech a v klubovně v bezprostřední blízkosti dvorců. Podrobný rozpis
obdržíte při registraci v místě turnaje.
Vyplněnou přihlášku je nutné vrátit ELEKTRONICKY nejpozději do 9.dubna 2010

na e-mailovou adresu: vychovatel@uspza.cz Při prezentaci na turnaji bude pak
potřeba doložit přihlášku předepsanými podpisy (a razítky).
Na přihlášce vyplňte jako povinný údaj Vaši kontaktní e-mailovou adresu!
Veškeré materiály budou zasílány výhradně elektronickou poštou!
Žádáme Vás o dodržení uvedeného termínu, pozdější přihlášky nebudou zařazeny !
Domov pod hradem Žampach
Hlavní pořadatel:
ŽAMPACH č. 1
Bc. Jaromír Fabián
564 01 Žamberk
mobil: 603 780 990
Přímá linka: 465 635 196
Podatelna:vychovatel@uspza.cz

Informace k turnaji, vč. propozic, přihlášky aj. materiálů „ke stažení“ naleznete
na našich internetových stránkách: www.uspza.cz (Akce: ČHSO, přehazovaná)
Registrace : v pátek 11.6.2010 14,00 – 16,00 v areálu TJ Sokol Dřevěnice (hřiště)

program

PÁTEK

11.6.2010

14,00 – 16,00 příjezd, registrace
17,00 večeře (opékání buřtů)
19.00 porada trenérů, losování
19,30 zábavný večer - soutěže

SOBOTA 12.6.2010

NEDĚLE 13.6.2010

7,30 snídaně
9,00 zahájení turnaje
12,00 oběd
14,00 pokračování zápasů
17,00 večeře
19,30 společenský večer
diskotéka
22,00 ohňostroj

7,30 snídaně
8,30 předání ubytoven
9,00 pokračování zápasů
11,30 Vyhlášení výsledků
12,30 oběd
13,00 individuální odjezdy

Organizační pokyny : Výpravy budou vybaveny pro zahájení transparenty s názvem klubu. Družstva
nastoupí na zahájení a do zápasů v jednotném dresu.
Pravidla: Hraje se podle platných pravidel ČHSO. Pravidla jsou k dispozici (ke stažení) na www
adrese ČHSO: http://www.special.cz
Rozsah úhrady:
Vysílajícím klubům bude fakturována úhrada za přihlášenou stravu a startovné. Eventuelně dále
následný doplatek - úhrada za ubytování DLE VÝŠE VYČLENĚNÉ DOTACE ČHSO na tuto akci.
Úhradu provedou kluby až na základě faktury - na účet ČHSO se splatností nejpozději do 28.4.2010.
Doklad o úhradě bude požadován při registraci !
Dále kluby uhradí zvlášť Domovu pod hradem Žampach, event. dopravu dle individuelní objednávky.
Výše úhrady:
Za stravu v plném rozsahu cca: 480,- Kč/ účastník (bude upřesněno fakturou)
Startovné: 600,- Kč / klub
(event. možnost hotovostní platby na adresu ČHSO - uveďte v přihlášce).
Místní poplatky v kempech (parkovné za vozidla, za psy aj.) je třeba uhradit hotově na místě dle
dohody se správcem kempu.
Za pořadatele:

Bc. Jaromír Fabián

V Žampachu dne : 2.3.2010
Vyřizuje : Bc.Fabián Jaromír, mobil: 603 780 990, e-mail: vychovatel@uspza.cz

