
             „BUDĚJOVICKÝ P
           ve futsalu muži a stará garda (od 33 let max.2 hráči)

  Pořadatel : BSKN České Budějovice

  Místo konání : sportovní hala  HOSPORT, 
                       ul.Dolní 196,Staré Hodějovice– Č.Budějovice
 Termín konání : 12.11.2016

  Ředitel : Jiří Pavlík

  Prezentace . 8.00 hod. - výkop 9.00 hod.

  Losování : podle přihlášek  5.11.2016

  Sestava : 4 + 1 ( max. 9 hráčů ) bez účasti slyšících

  Hrací systém : podle účasti mužstev

  Rozhodčí : zajištěno

  Pravidla : podle směrnice ČSNS STK – FUTSAL

  Podmínky : vzít jen sport.tenisky 

  Vklad : 1000,- kč muži a 800,- kč stará garda ( včetně nápoje )
      POZOR !!!! Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2016
  od mateřského klubu !!! Nečleni, kteří nemají potvrzení o zaplaceném klubovém příspěvku zaplatí 
zvýšené startovné 200,- Kč na 1 osobu !!!! Startovné bude maximálně do 2000,-- Kč,- a stará garda do 
1600,- Kč.
 
Vysvětlení příklad: 1.) 2 členy + 6 nečlenů, to znamená vklad 1000,- Kč + 1200,- Kč (6 nečlenů 
x 200/ = 2 200,-- Kč, ale budou platit jen 2 000,-- Kč. 2.) 5 členů + 3 nečleny – vklad 1000,-- Kč 
+ 600,-- Kč (3 nečleny x 200,-) = 1600,- Kč 3.) Od 7 až více nečlenů – nesmí hrát žádné turnaje.
4.) 10 nebo méně členů – jen vklad 1000,- Kč. 5.) Oznámení: kdo hraje za družstvo na černo 
bez uvedení soupisky, tak dostane kontumačně všechny zápasy 

  Účast : !!!!! na vlastní nebezpečí !!!!!

  Občerstvení : zajištěno

  Přihlášky : do 4.11.2016  na email:  bskn.cbu@gmail.com

  Ceny : 1. - 3. místa , nejlepší střelec,brankář a hráč budou předáni na místě

  Doprava : BUS  11 od nádraží směr St.Hodějovice ( konečná zastávka ) a pak pěšky cca 250 m.
  
   
           Petr Řečíkov                                                                        Jiří Pavlík
       president BSKN Č.B.                                                            ředitel  turnaje 
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