
Kroměříž v barvách 2017 
 

 

Kategorie  „Modrá“        hrací den pátek 20.10.2017 
                                           Registrace od 14,00 do 14,30 hodin 
                                           Začátek prvního utkání v 15,00 hodin     
 
Kategorie  „Zelená“        hrací den sobota 21.10.2017  
                                           Registrace od 8,00 do 8,30 hodin 
                                           Začátek prvního utkání v 9,00 hodin     
 
Kategorie „Červená“      hrací den sobota 21.10.2017 
                                           Registrace od 13,00 do 13,30 hodin 
                                           Začátek prvního utkání 14,00 hodin 
 
Kategorie „Oranžová“    hrací den neděle 22.10.2017  
                                           Registrace od 8,00 do 8,30 hodin 
                                           Začátek prvního utkání v 9,00 hodin 
 
Kategorie „Žlutá“            hrací den neděle 22.10.2017 
                                           Registrace od 13,00 do 13,30 hodin 
                                           Začátek prvního utkání v 14,00 hodin 
 
 
Hrajeme podle platných pravidel, budou k nahlédnutí u pořadatele.  
Děti přihlaste nahlášením celého jména, příjmení, data narození.  
Bylo by velmi milé, kdyby minitýmy byly jednotně oblečeny – barva dresu nemusí odpovídat barvě 
skupiny, ale to by bylo přímo „luxusní“. Obzvlášť,  když máme potom hromadné fotografie, takže 
barva skupiny by byla úplně to nejlepší kdyby byla i na tričku.  
Děti ať nevozí cennosti, drahé mobily, apod. Šatny nelze zamykat a při frekvenci tolika účastníků a 
rodičů toto není možné uhlídat.  
Doprovod rodičů a trenérů velmi rádi přivítáme, podmínkou pro vstup do tělocvičny jsou přezůvky 
nebo sportovní obuv. V případě nerespektování může být celá akce pro nedodržování pravidel ve 
škole zrušena a odvolána. 
Družstvo – minitým je přihlášen do turnaje až ve chvíli, kdy organizátor potvrdí přihlášku 
prostřednictvím e-mailu.  Kroměříž by ráda přivítala úplně všechny zájemce, ale kapacita je přeci jen 
omezena, nejsme nafukovací.  Chceme, abyste do Kroměříže jezdili rádi a aby turnaj měl přeci jen 
nějakou slušnou úroveň ze strany pořadatele. 
 
Míče na turnaj nevozte!!! Pokud tak přeci jen učiníte, musí být řádně označen a podepsán.  
 
Startovné se bude vybírat v obvyklé výši a to 50 Kč na startující družstvo –mintým /dvojice, trojice/. 
 
V případě náhlého onemocnění nebo  změny ve startu Vašich svěřenců, prosím kontaktujte 
operativně číslo 732 553 348, abychom mohli operativně reagovat na vzniklou situaci. /např. 
přepracovat tabulky apod./.  
Občerstvení bude zajištěno, ceny a medaile máme připraveny!! 
Za realizační tým                                                                                                        Jarka Moravčíková 
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