
29. ročník turnaje „Tvarůžkový pohár“ 2017

Turnaj  se uskuteční  27.  a  28.  května  2017 v obci  Damnice  v okresu Znojmo .  GPS souřadnice  jsou
48.9228942N, 16.3721608E.

Účastníci  zaplatí  700kč jako startovné + 300kč vratná částka (propadá v případě ,  že se nezúčastníte
v plném rozsahu, nebudete hrát v jednotných dresech, nezletilí nebudou hrát s ochranou hlavy – viz níže,
způsobíte  zdržení  turnaje,  nebudete  plnit  svědomitě  funkci  rozhodčího  –  špatně  vyplněné  nebo
nevyplněné statistiky na Zápisu o utkání, nebo se budete chovat tak, jak se neslučuje s dobrými mravy). 

Ubytování je možné ve vlastních stanech přímo u hřiště.

Zahájení turnaje proběhne v sobotu 27.května v 8:30, kdy nejpozději odevzdáte soupisky (soupisky je
možno odevzdat již v pátek večer, nebo poslat e-mailem do čtvrtka 25.května), od 9:30 se bude již hrát.

Počet účastníků turnaje je omezen na 16 družstev. Každé přihlášce odepíšeme, zda je tým přihlášený,
nebo ne.

Každý tým je povinen zajistit si dva rozhodčí a zapisovatele. Týmy také musí mít alespoň dva tenisáky na
hru.

Hrát se bude podle platných pravidel Českého lakrosu s výjimkou hrací doby, která bude zkrácena a také
dres brankáře nemusí být jednotný. Při příp. vyloučení do konce zápasu nastává automatický trest zákazu
startu v dalším utkání. 

Všechny  hráčky  a  hráči  mladší  než  18  let  mohou  v zápasech  nastoupit  pouze  s přilbou  s ochranou
obličeje.

Přihlášky posílejte nejpozději do 21.5.2017 na adresu:
Jan  Hofman,Stranný  -  Břevnice  6,  257  56  Neveklov  (tel.:  777 190  200),  nebo  e-mail:
eddiearbes@gmail.c  om,
nebo osobně po předchozí domluvě buď ve Squash centru Arbes (Praha 5, Arbesovo nám 15), nebo na
Vypichu, příp. na MLL o víkendu 13.-14.5.2017. 

Startovné spolu z vratnou částkou můžete  posílat  na účet č.  2000266414/2010, který je veden u Fio

Banky a.s., také nejpozději do 21.5.2017.

Občerstvení je zajištěno přímo na hřišti.

S pozdravem organizátoři turnaje

mailto:eddie@squasharbes.cz


Přihláška na 29. ročník turnaje „Tvarůžkový pohár“, který se uskuteční

27.-28.5.2017 v Damnicích.

přihlašuji tým s názvem …………………………..na lakrosový turnaj.

kontaktní osoba týmu ……………………………. telefon  …………………….

       podpis……………….

Pokud posíláte e-mailem, není nutný podpis


