
P R O P O Z I C E 
pro turnaj v minivolejbale mladších žák ů a žákyň 

Mnichovohradiš ťský podzimní minicup 2015  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Pořadatel: TJ Sokol Mn. Hradišt ě - volejbalový oddíl 
 
2. Datum konání a kategorie: ned ěle 27. 9. 2015 
- ml. žáci a žákyn ě (1. 1. 2002 a mladší) 
- mini 
 Kategorie p řípravky 1. 1. 2004 a mladší – supermini modrý MV 
 Kategorie p řípravky 1. 1. 2006 a mladší – supermini oranžový MV  
 

 Prezentace družstev v 9.45 hod., zahájení prvního u tkání 10.00hod. 
 
3. Místo konání: Mn. Hradišt ě kurty za sokolovnou 
 
4. Organiza ční pracovník: Ji ří Skřivan     TZ 326 815 229     Mob. 603 374 624 
     
5. Doprava: spojení vlak, bus – areál 200m od nám ěstí sm ěrem Ml.Boleslav 
 
6. Vklad: 200 K č za družstvo mini (supermini 150 K č)  
 
7. Ceny: vít ězné družstvo získá pohár 
  družstva na prvních t řech místech získají diplomy a v ěcné ceny 
 družstva na dalších místech získají diplomy a drob né upomínkové p ředměty 
  vítěz přeboru ČOS získá pohár, mí č Gala nebo Molten 
 
7. Technická ustanovení: 

Hraje se podle pravidel minivolejbalu, systémem kte rý stanoví po řadatel podle po čtu 
družstev. Tým tvo ří 3 hráči(ky) ve h ře a max. 2 náhradníci. P ředpokládáme ú čast 8-12 
družstev, každý tým sehraje min. 5-6 utkání na 2 se ty do 15 bod ů. Hřišt ě 6 x 12 m. 
Supermini oranžový bude hrát trojice, h řišt ě 6 x 12 m, první mí č po podání možno chytit.  

 
8. Přihlášky: 

Počet družstev p řijatých do turnaje kategorie mini je omezen na 16 a  resp. supermini na 12, 
proto žádáme družstva, která mají zájem o ú čast, aby se p řihlásila bu ď písemn ě nebo možno 
e-mailem p ředem a to do 18. 9. 2015, po řadí přihlášek bude zohledn ěno! Rozpis utkání bude 
zaslán na e-mail 24. 9. 2015 nebo pokud bude mén ě družstev ud ěláme na míst ě. 
 
Přihlášky zasílejte na adresu: 

Jiří Skřivan,  Lidická 990,  295 01  Mn. Hradišt ě 
Přihlášky možno podat rovn ěž e-mailem na adresu:  dres2@seznam.cz  
Po napln ění kvóty nebude možno do turnaje p řijmout další družstva! 

 
9. Občerstvení:  

Po celou dobu konání turnaje bude zajišt ěno ob čerstvení v bufetu, teplé i studené jídlo a 
nápoje p římo v klubovn ě u kurt ů 

 


