TJ Sokol Střešovice zve při příležitosti oslav 130. výročí svého založení
nadšené hráče a hráčky volejbalu na

VI. rekreační volejbalový turnaj
„MEMORIÁL VÁCLAVA JÁGRA“

Datum :

sobota 23. května 2015

Místo :

velká hala Tatranu Střešovice, Sibeliova 368/51, Praha 6
(kousek od zastávky tramvaje Ořechovka)

Čas :

od 10:00, předpokládaný konec v 17:00
sraz v 9:40 před recepcí

Registrace :

do naplnění kapacity emailem na „alf@matfyz.cz“ - do emailu
napište jméno týmu, jméno kapitána a telefonní kontakt

Startovné :

400 Kč za tým zaplacené bankovním převodem
nejpozději do 15.5.2015

Vítězové obdrží putovní pohár „Memoriál Václava Jágra", kde se bude
každý rok doplňovat na štítek jméno vítězného družstva. V prostorách
malé tělocvičny bude instalovaná výstava ke 130. výročí Sokola ve
Střešovicích. V přilehlé kavárně Na Andělce a v malé tělocvičně bude
probíhat promítání filmů a od 14 hodin proběhne v chodbě areálu
odhalení pamětní desky padlým sokolům. V rámci turnaje bude k
dispozici stánek s lehkým občerstvením (pivo, limo, párek, grill,
sladkosti...) a od 11 hodin bude otevřena přilehlá kavárna. Po turnaji
budou propojeny kavárna a velká tělocvična, kde bude probíhat volná
taneční zábava se živou hudbou. Auto lze parkovat přímo u hřiště a
budou k dispozici nezamčené šatny se sprchou.
Pravidla :
– Podmínkou je minimálně jedna žena v družstvu, družstva jsou
šestičlenná
– Formát soutěže se skládá ze dvou částí – nejprve „všichni se
všemi“ v rámci náhodně sestavených skupin s následným
postupem do turnajového pavouka.
– V rozhodcování a pískání si budou podle předem stanoveného
klíče týmy vypomáhat navzájem – každý tým pro tu potřebu vždy
poskytne jednoho hlavního a 2 čárové rozhodčí.
– V případě nejasností budou rozhodovat letošní pravidla AVL.
– Hraje se na vlastní nebezpečí.
– Hraje se o putovní pohár pro vítěze, ceny, diplomy a o čest.
Bližší informace o organizaci u Zdeňka Páchy obalmat@seznam.cz
nebo u Alfa alf@matfyz.cz
Všichni jste co nejsrdečněji zváni
protáhnout svá těla, zavzpomínat na
doby minulé, pobavit se se svými
blízkými či navázat nová přátelství.
www.sokolstresovice.cz

