
                                                        
 

 
 

Pořadatel:  

 TJ Slavia Hradec Králové z pověření RM Českého volejbalového svazu 
 
Termín 20. - 22. 5. 2016: 

 20. 5. (pátek)    11:30 testování 

 20. 5. (pátek)   14:00 slavnostní zahájení 

 22. 5. (neděle)    12:15 slavnostní zakončení 
 
Hala: 

 TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové, zastávka MHD (spoje č. 6 a 12) Průmyslová 
škola 

 
Parkování: 

 pro všechna vozidla bude možnost parkování zdarma na dvou parkovištích u nového areálu 
 
Organizační tým: 
 
Koordinátor finálového turnaje:  Jakub Lejsek - mobil 732 857 154, e-mail lejsek@cvf.cz  
Vedoucí turnaje:   Jaroslav Linhart 
Svazový trenér:    Jiří Zach  
Hlavní pořadatel:    Jan Kulhánek 
Asistent hlavního pořadatele:  Jan Senecký 
Hlavní rozhodčí:    Václav Židů 
Ubytování a stravování:  Blanka Michajlíková 
 
Termín přihlášek: 

 nejpozději do 4. 5. 2016 na webu http://slaviahk.webz.cz/myslik.php, 

 je nutno vyplnit elektronický formulář (i družstva, která nic nepožadují) 
 
Ubytování: 

 ubytovna Jana Masaryka 632, 500 12 Hradec Králové 

 dle závazných požadavků 265,-Kč os./noc 

 každé družstvo předloží v recepci předem připravený soupis hráčů (příloha 1) 
 
Stravování: 

 stravování bude v zasedací místnosti haly Slavia zajišťovat restaurace Pod Terasami 

 možnost zahájení 20. 5. večeří a ukončení 22. 5. obědem 

 cena – snídaně 48 Kč, oběd 78 Kč a večeře 78 Kč 

 po celou dobu turnaje bude otevřeno bistro Pod Rampou 
 

 případné drobné změny v objednaných počtech ubytování a stravování je možno elektronicky do 
středy 18. 5. 2016 20:00 

 platba 20. 5. od 13:00 do 16:00 na sekretariátu TJ, 

 !!!!! nelze rušit závazně objednané ubytování a stravování !!!!! 

mailto:lejsek@cvf.cz
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http://www.podterasami.cz/


                                                        
 
Ostatní informace: 

 hraje se podle pravidel volejbalu a rozpisu memoriálu 

 hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů, třetí set do 15 bodů 

 každé družstvo si zajistí vlastní míče 

 před začátkem turnaje je třeba složit kauci ve výši 2.000Kč na pokrytí případných škod na majetku 
haly a na ubytovacích prostorech, v případě bezproblémového průběhu bude do 14 dnů vrácena 
na VIS účet oddílu 

 kauci zasílejte prostřednictvím VIS banky na účet číslo 416649 do 4.5.2016 

 prosíme trenéry, aby si při zahájení ubytování zkontrolovali všechny pokoje a případné škody hlásili 
na recepci 

 prosíme trenéry, aby důrazně vysvětlili svým svěřencům zásady slušného chování na hale a v 
ubytovně 

 v sobotu večer proběhne od 20:00 oficiální posezení trenérů v restauraci Pod Rampou 
 
Rozpis jednotlivých zápasů 

Časový harmonogram: 

Den/čas Akce Kde 

Pátek   

do 11:00 příjezd družstev hala Slavia 

11:00 informační schůzka trenérů zasedací místnost I 

11:30-13:30 testování hala Slavia 

13:00-16:00 prezence  
(platba ubytování, stravování) 

sekretariát 

14:00 slavnostní zahájení kurt č. 4 

15:00-18:30 utkání hala Slavia 

17:30-19:00 večeře zasedací místnost I 

Sobota   

7:45-9:15 snídaně zasedací místnost I 

9:15-11:30 utkání hala Slavia 

11:15-12:15 obědy zasedací místnost I 

13:00-18:45 utkání hala Slavia 

16:30-18:00 večeře  zasedací místnost I 

20:00 posezení trenérů zasedací místnost I 

Neděle   

7:30-9:30 snídaně zasedací místnost I 

9:30-11:45 utkání hala Slavia 

11:30-13:30 obědy zasedací místnost I 

12:15 slavnostní zakončení kurt č. 4 

 

      
 
V Hradci Králové 13. 4. 2016               Jakub Lejsek 
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http://old.cvf.cz/souteze.php?action=folders&id=3455
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