
 
 
 

 

Turnaj SHM v malé kopané  
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:   SHM, z. s. a SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s. 

Datum konání:  v sobotu 24. února 2018 od 8.30 hodin 

Místo konání:  Základní škola U Obory 

   Vachkova 630 

   Praha – Uhříněves 

Doprava:   - vlakem z Prahy hl. nádraží směrem na Benešov (6.zastávka),  

dále pěšky ulicí Picassova a ulicí Vachkova k ZŠ 

- na konečnou stanici metra C-Háje a autobusem MHD  

na stanici Picassova, dále pokračovat ulicí Vachkova k ZŠ 

- na konečnou stanici metra A – Depo Hostivař a autobusem MHD do stanice 

Picassova, dále pokračovat ulicí Vachkova k ZŠ 

Ředitel turnaje:  Ladislav Banďouch 

Přihlášky:  vyplněné přihlášky (včetně data narození) zašlou kluby a střediska  

   nejpozději do 19. února 2018 na adresu: 

   e-mail: Bandus@seznam.cz , tel.: tel.: 739 657 997 

Účastnické poplatky: startovné zašlou kluby a střediska nejpozději do 19. února 2018 

na účet: 3071613/0300, variabilní symbol: 98073540, konst. symbol: 0558 

Po dohodě je možné hradit startovné v hotovosti na místě. 

     Celková částka startovného se vypočítá podle tabulky na zadní straně přihlášky. 

Losování:   24. února 2018 v 830 hodin v místě konání turnaje 

Informační služba: tel.: 739 657 997 

 

B. Technická a ostatní ustanovení: 
 

Předpis:   hraje se podle pravidel malé kopané a podle tohoto rozpisu 

Počet hráčů:   nominováno: maximálně 10 

     Hraje kategorie starší: 4 + 1, kategorie mladší: 5 + 1 

Věk. kategorie: Skupina A:  roč. narození:  2002 – 2005   dopoledne 

   Skupina B: roč. narození: 2006 – 2008  dopoledne 

   Skupina C: roč. narození: 2009 a mladší  odpoledne od 14.30 

Hrací doba:   10 minut -  hrací doba může být upravena dle počtu přihlášených týmů 

Dresy:   musí být opatřeny čísly 

Obuv:   botasky, tenisky, adidasky, ... - obuv bez černé podrážky!!! 

Hrací plochy:  v tělocvičně je hrací plocha s umělým povrchem 

Časový pořad: 815   prezentace, registrace 

   845   slavnostní zahájení  

   900   zahájení dopolední části soutěže 

   1400  ukončení dopolední části 

   1430  zahájení odpolední části soutěže 

   1730   předpokládaný konec turnaje s vyhlášením výsledků,  

      předáním cen a slavnostním zakončením 

Ředitel turnaje je oprávněn vykázat ze hřiště osoby, které budou svým chováním narušovat 

řádný a plynulý průběh turnaje. 

 

V Praze dne 10. ledna 2018 

          Ladislav Banďouch 

mailto:Bandus@seznam.cz


 
 
 

 

Přihláška 
 

kategorie ……………… 
 

 
Sal. středisko- SHM Klub či jiný název organizace: ………………….……………………….. 
 

Adresa: ………………………………………………………. Tel.: …………………………... 
 

Vedoucí družstva: …………………………………… 

 

Adresa: ……………………………………………………… Tel.: …………………………… 

 

Soupiska přihlášených: 

 

Poř. 
číslo 

Jméno a příjmení Datum narození Bydliště 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že se družstvo turnaje zúčastní, uhradí 
poštou nebo na účet 3071613/0300 příslušný účastnický poplatek (dle tabulky). 
 
Předpokládaný příjezd: ………………………  Předpokládaný odjezd: …………………….. 
 
 
 
Dne: ……………………………..    ………………………………………………. 

           podpis vedoucího  

 

Výpočet účastnického poplatku 
 

 

 Sobota Celkem 
Režie 50,-Kč/hráč   

CELKEM x  
 

 
Celkem k odeslání => účastnický poplatek x počet osob =  …...  x  …… =  _________ 


