SK HOLICE zapsaný spolek
Dukelská 42, 534 01
Holice v Čechách
IČO 48158038

Pozvánka na 49 .ročník Mezinárodního letního turnaje starších žáků
Klub SK Holice si Vás tímto dovoluje pozvat na turnaj starších žáků, ročník 2004 a ml.
(dívky 2003 a ml.), který již tradičně proběhne za podpory města Holice a pod záštitou jeho starosty:

VIKTORIA CUP – Memoriál L.VOJÍŘE
Termín: 22.- 23. 6. 2019
Kapacita turnaje je maximálně 18 týmů.

Pro výše uvedený turnaj platí následující:
Pořadatel:

SK Holice zapsaný spolek, Dukelská 42, 534 01 Holice, okres Pardubice

Místo konání:

Stadión SK Holice, Dukelská 42, 534 01 Holice
50°4'27.495"N, 15°59'33.138"E

Startovné:

2.300,- Kč – splatné na místě v den konání turnaje
Za včasné přihlášení do 31. 3. 2019 startovné 2.000,-Kč (při účasti 2
týmů možná individuální sleva).

Přihlášení:

rozhoduje rychlost přihlášení, uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2019

Hrací řád:

podle pravidel kopané

Hrací plocha:

turnaj se uskuteční na 3 travnatých hřištích v Holicích a blízkém
okolí (bude včas upřesněno).

Počet hráčů:

10 + 1, max. počet hráčů na soupisce 18 + 3 členové realizačního týmu

Herní systém:

dle počtu přihlášených týmů

Hrací doba zápasů:

30 - 50 minut dle počtu přihlášených týmů

Zahájení turnaje:

v sobotu 22. 6. 2019 – 8:00 – 9:00 hodin dle počtu přihlášených týmů

Ceny:

poháry a věcné ceny obdrží všechny týmy, první tři týmy obdrží medaile,
vyhodnoceni budou nejlepší hráč, brankář a střelec

Občerstvení:

zajištěno v bufetu na náklady účastníků. Každý tým obdrží balení vody na
každý den.

Ubytování:

zajištěno na náklady účastníků v rozpětí cen 150,- až 200,- Kč za jednu
noc a osobu v závislosti na místě ubytování v Holicích a blízkém okolí.
Možnost zajistit ubytování již od pátku 21. 6. 2019.

Stravování:

zajištěno takto:
a) snídaně - 45,- Kč na osobu
b) oběd - 80,- Kč na osobu
c) večeře - 80,- Kč na osobu
Předem objednané jídlo, i když z různých důvodů nevyzvednuté, bude
nutno uhradit!!!

Závazné přihlášky:

sk.holice@seznam.cz , Zdeněk Nývlt +420 604 944 301
K usnadnění vzájemné komunikace prosíme o uvedení do Vaší přihlášky min.
2 kontaktních osob s uvedením mobilního telefonu a emailové adresy.

Upozornění: Přesný hrací řád turnaje s podrobnými pravidly bude zaslán nejpozději týden před
začátkem turnaje všem přihlášeným mužstvům!

V Holicích 8. 1. 2019

Petr Bajer
předseda oddílu

