
Memoriál Milana Kafky – XXI. ročník 
Jindřichův Hradec 13. až 15. května 2016 

- upřesňující informace - 
 

Pořadatel:  Z pověření ČVS je pořadatelem SKOK J. Hradec, z.s. ve spolupráci s Městem  
J. Hradec a Jihočeským krajem  
 

Místo konání:  
Městská sportovní hala  Jindřichův Hradec, U stadionu 1137  (u zimního stadionu)/... 
přiložená mapka - č. 7/ - parkoviště osobních aut cca 50 m, parkoviště autobusů cca 100 m   
 

Organizační výbor: 
ředitel soutěže:   Otakar Kinšt (tel. 606 934 098 , e-mail: kinstota@seznam.cz ) 
technický delegát RM ČVS:  Dana Pourová  
hlavní rozhodčí:    Václav Aubrecht  
svazový trenér:   Aleš Novák 
hospodářka:    Libuše Čekalová 
technické zabezpečení:  Jiří Blížil 

 

Časový program: 
Pátek 13. května 2016: 

10,00 – 11,30 - příjezd jednotlivých družstev a prezence v Městské sportovní hale 
11,30 – 12,00 - technická porada organizačních pracovníků a vedení soutěže  
12,00 – 14,00 - testování fyzické připravenosti 
14,00 – 14,30 - slavnostní zahájení  
14,30 – 18,00 - zápasy ve skupinách                                                                                                                                                                                                                             

 

Sobota 14. května 2016: 
  8,30 – 18,00 - pokračování zápasů ve skupinách 
20,00  - posezení trenérů  

 

Neděle 15. května 2016: 
  8,30 – 14,30 - finálová utkání o konečné umístění 
14,30              - slavnostní zakončení 

 
Časový program je předpokládaný a bude přizpůsoben reálnému průběhu soutěže. 
 

Prezence bude probíhat v klubovně sportovní haly. Při prezenci budou hotově prováděny platby  
a upřesňovány úhrady zálohových faktur.  
 

Rozlosování zápasů bude posláno vedoucím KCM na uvedené e-mailové adresy před vlastním 
konáním Memoriálu. 
 

Ubytování bude zajištěno v zařízeních dle závazné objednávky jednotlivých družstev. 
 

Kauce – bude vybírána při prezenaci od každé krajské výpravy ve výši 1 000,- Kč na úhradu 
případných škod při ubytování. Při bezproblémovém pobytu bude vrácena v neděli před ukončením 
akce. 
 

Stravování bude zajištěno v zařízeních dle závazné objednávky jednotlivých družstev. V průběhu 
celé soutěže bude ve sportovní hale otevřeno občerstvení s teplým i studeným jídlem a širokou 
nabídkou pití. 
 

Přihlášky je třeba zaslat včetně závazné objednávky služeb řediteli soutěže (viz výše) nejdéle  
do 25. dubna 2016. Ubytování bude zajišťováno podle posloupnosti došlých přihlášek a objednávek 
a možné obsazenosti jednotlivých ubytovacích kapacit (více zařízení)!! 
 
Těšíme se na shledanou v Jindřichově Hradci! 


