
PROPOZICE NÁRODNÍ FINÁLE  

U12 DĚVČATA OSTRAVA 

1) Termín konání: 3.-5.5.2019 
 

2) Akreditace: bude probíhat ve sportovní hale SG (dveře číslo 18) v pátek 

3.5.2019 od 7,00 hodin do 14,00 hodin (soupisky, doklady, startovné). 
 

3) Adresy hal:  

     - Sportovní hala SG Dany a Emila Zátopkových, ul.Plzeňská 16, Ostrava 

     - Sportovní hala ZŠ B.Dvorského, ul.B.Dvorského 1, Ostrava 
 

4) Ubytování: hotel Vista, ul. ktp.Vajdy 2, Ostrava-Zábřeh.  

Měla by vás všechny týmy kontaktovat vedoucí hotelu paní Červenková. 

Mám informaci, že ne všechny týmy dostaly nabídku za levnou cenu, za 

což se omlouváme, ale kapacita levnějšího ubytování je omezena. 

V případě, že jste si našli ubytování samostatně, tak vás prosím o opravu 

přihlášky a nahlášení změny paní Červenkové na tel.734 183 900 nebo na 

email cervenkova@lc-hotel.cz  

Platba za ubytování si budete řešit osobně na recepci hotelu. 

 
 

5) Stravování: Restaurace Pod Modřínem, ul. U Lesa 5, Ostrava (10 minut 

pěšky od hotelu Vista). 

Cena 250,- Kč / 1 osoba / plná penze (60,- snídaně, 95,- obědy, 95,- 

večeře) 

Požadavky dle přihlášek jsem předal do restaurace POD MODŘÍNEM. 

V případě změny počtu osob, rušení jídla nebo extra požadavku 

(vegetariánské jídlo, bezlepková strava, apod.) kontaktujte prosím šéfa 

restaurace pana Střebovského na tel. 608 221 137. 

Platbu za stravování si budete řešit osobně v restauraci POD MODŘÍNEM 

s panem Střebovským.  
 

6) Poplatek družstva za start na turnaji: Zúčastněná družstva uhradí 

pořadateli jednotný poplatek za start na turnaji ve výši 1.200,- Kč. 

V případě, že potřebujete zaplatit převodem, pošlete prosím fakturační 

údaje. 
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7) Slavnostní zahájení: proběhne ve sportovní hale SG v pátek 3.5.2019 od 

20,00 hodin. 
 

8) Individuální soutěže: proběhnou v sobotu 4.5.2019 od 19,00 hodin 

sportovní hale SG. Celkem budou 3 soutěže (driblink, střelba a střelba 

TH). Každé soutěže se mohou zúčastnit max. 4 hráčky z 1 týmu. Každá 

hráčka může startovat max. v 1 soutěži. 
 

9) Posezení pro trenéry: proběhne po dobu individuálních soutěží v sobotu 

4.5.2019 od 19,00 hodin ve sportovní hale SG v místnosti VIP. Maximálně 

do 24,00 hodin. Určenou pouze pro trenéry družstev. 

 

10) Soupisky a doklady: Při prezentaci družstev vybere pořadatel od 

účastníků turnaje  

a) cestovní pasy nebo občanské průkazy, případně originály či úředně 

ověřené kopie rodných listů všech hráčů/hráček,  

b) soupisku družstva potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF a předloží je 

k nahlédnutí delegátovi ČAMB.  

Kontrolu náležitostí na NF U11 a NF U12 provede delegát ČAMB před 

prvním utkáním družstva v turnaji. V případě zjištění startu staršího 

hráče/hráčky je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a je okamžitě vyloučen z 

NF/F.   

 

11) HRACÍ DOBA, VÝŠKA KOŠŮ, MÍČE   

-  Hrací doba je 4x8 minut čistého času.  

- Výška košů je 260 cm. 

- Hraje se míči velikosti č. 5. 
 

12) Slavnostní vyhlášení: proběhne v neděli 5.5.2019 ve 14,30 ve 

sportovní hale SG.  

Těšíme se na vás. 

Za org.výbor turnaje Kamil Havrlant 

 


