TJ Sokol Lupenice volejbaloý oddíl' 517.41 Kostelec nad Orlicí
poŤádá z pověření Sokolské župy orlické a oblastní komise volejbalu a odboru všestranností ČoS

II. kolo přeboru čos - opBN ve volejbalu 2010
otevřený turnaj pro družstva Čos a čvs
ó

žup

pro oblast severovýchodní, jihovýchodní a východní Cechy v kategorii:
- muži, ženy a smíšená družstva ( v této kategorii musí v každém setu nastoupit alespoň 2 ženy )

Ponány: žlpy - Jičínská- Bergerova, Podklkonošská - Jiráskova, orlická' Východočeská Pipichova, Havlíčkova, Krkonošská
Propozice:
1) Datum : sobota 19.6.2010
2) Místo konání : volejbalové kurty TJ Sokol Lupenice
3) Losování : 8.30 hod., zahájen 9.00 hod.
4) Přihlášky : písemnénebo telefonické na oÍgan' pracovníka do 17.6.2010
5) Účast : účastníse družstva ČoS, ČVS, okesních a kraj ských soutěžíI. a II. třídy
6) Předpis : hraje se dle platných pravidel ČvS
7) Technická ustanovení:
a) systém bude určen dle počtu přihlášených
b) drůstva nastoupí ve sportovním úboru s vlastním míčem
c) družstvo zajistí rozhodčíhoa zapisovatele
d) družstvo muže bý složeno z více těl. jednot
e) námitky musí podat kapitan družstva písemně do l0 minut po ukončení utkríní
o družstva ČoS předloží soupisku potwzenou TJ, legitimace Čos se znrímkou na rok 2010
8) Náklady : družstava startují na nríklady vysílajícíTJ
9) Startovné : 300'- Kč za druŽstvo
10) Ceny : 1. - 3. místo upomínkovéceny, diplom
11) Nejlépe umístěná druŽstva Čos na 1. místě se zúčastníFinále ''o Přebomíka zemo '' Čos
12) Finále ČoS smíšených družstev se koná 4.9.2010 - Vlčnov
občerstvenízajištěno
Těšíme se na Vaši účastv Lupenici a jsme se sokolským NAZDAR!

Důležitéupozornění ! V nřínadě špatnéhopočasínebo menšíúčastitří družstev v jedné
kategorii. bude tato kategorie telefonicky odvolána v oátek večer 18.6.2010
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Pavel
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Ing. Muthsam Ivo
předseda oddílu

Návratka - závazná přihláška
zaslat do 17.6.2010
k účastiII. kola přeboru ČoS ve volejbale, sobota 19.6.2010 v Lupenici
DruŽstvo: muŽi:
župa:
tel. spojení:
ženy :
smíš.dr.
Prosíme o kontaktní adresu! Při menšíúčasti3 družstev v 1 kategorii bude kategorie odvolána
telefonicky J pátek večer 1 8.6.2010.

