
 

POZVÁNKA NA TURNAJ BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU  
neděle 21.11.2021, 9.00 – 14.00 hod 

ZŠ TGM Frýdlant n.O. - tělocvična 
STARTOVNÉ 

 STARTOVNÉ = 50 Kč/hráč 

DOPRAVA:  

 Individuální na místo 

PŘIHLÁŠKA NA TURNAJ 

 Turnaj je otevřen kompletním týmům především oblasti Frýdek-Místek 

 Soupisku zašlete elektronicky na adresu baborova@volleybeskydy.cz do pátku 19.11.2021 

HARMONOGRAM AKCE: 

 8.30 – 9.00 prezence týmů 

o V čase 9:00 bude prezence oficiálně ukončena 

o Balóny pro turnaj budou k dispozici  

 9:15 – 9.30 rozcvička, focení, rozdělení do skupin, upřesnění pravidel 

 9:30 – zahájení 1. kola utkání 

 Cca 13.00 – předpokládaný čas ukončení turnaje 

 cca 13.15-13.30 – předávání cen, ukončení turnaje 

o časy jsou orientační 

BAREVNÉ KATEGORIE:  

 Žlutá barva: = Minivolejbal dvojic 1. – 3. Třída do 8let 

 Oranžová barva: = Minivolejbal dvojic 2. – 4. Třída do 9let 

 Červená barva: = Minivolejbal dvojic 3. – 5. Třída do 10let 

 Oranžovo-červená barva: začátečníci = Minivolejbal dvojic 4. – 6. Třída do 11let 

 Modrá barva = Minivolejbal trojic 5. – 7. Třída do 12 let 

DEADLINE PŘIHLÁŠEK = pátek 19. 11. 2021 do 22:00 hod 

o Jakékoli případné změny na odeslané soupisce hlaste nejlépe kdykoliv ještě během soboty 20.11., 
abychom se vyhnuli co nejmenším změnám v den turnaje (SMS, email)  

HERNÍ SYSTÉM 
 bude stanoven dle počtu přihlášených týmů v jednotlivých kategoriích 

CENY: 

Družstva na 1.-3. místě obdrží medaile a drobné dárkové předměty, všichni účastníci obdrží sladkou odměnu 

CO S SEBOU? 

o Sportovní oblečení a obuv do haly  

o Penízky na startovné a na malou dobrůtku do bufetu 

o Dobrou náladu  

DOPROVOD, TRENÉŘI, ORGANIZÁTOŘI A VŠICHNI OSTATNÍ NAD 12 LET: 

 musí splňovat podmínky pro účast na sportovních akcích stanovené Mimořádným nařízením Ministerstva 

zdravotnictví ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 

KONTAKTNÍ OSOBY:    Jana Baborová, +420 732 335 280; baborova@volleybeskydy.cz  

 

         Těšíme se na Vás 😊 
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