T.J. SOKOL PARDUBICE I
Oddíl florbalu

Přebory OS ČOS 2022 VE FLORBALU
(v rámci mládežnického turnaje JUNIOR Sokol Cup 2022)

HALY: enteria Aréna, Tréninkové centrum SOKOLI Pardubice
TERMÍN KONÁNÍ: 17. - 18. září 2022

G ENERÁLNÍ PARTNER TURN AJE

Pozvánka na otevřený Přebor OS ČOS 2022 VE FLORBALU
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijový florbalový turnaj pro mládež, který je již pět let
součástí Florbal festivalu Pardubice. Celkově 10. ročník turnaje se uskuteční ve standardním
formátu dvoudenního turnaje (přípravky jednodenní v sobotu). V sobotu se navíc můžete těšit na
eventové utkání elitního týmu mužů.
Informace o turnaji
Pořadatelé: T.J. Sokol Pardubice I oddíl florbalu
Termín konání: 17.–18.9.2022
Sportovní haly: enteria Aréna, SH Tréninkové centrum SOKOLI Pardubice
Kategorie: přípravka (2014 a mladší), elévové (2012 a mladší), mladší žáci (2010 a mladší) a
starší žáci (2008 a mladší). Je povolen start hráček o 1 rok starší.
Hrací systém turnaje: 3+1 hráčů ve všech kategoriích (rozměry hřiště 20x10m). Všem
účastníkům garantujeme minimálně 4 utkání v sobotu a další minimálně 3 utkání o umístění v
neděli. Hrací čas je pro všechny kategorie 1x12 minut „superhrubý“ čas. Je možné přihlásit i více
družstev z jednoho klubu (B,C..).
Startovné: 1.700,-Kč za každé přihlášené družstvo

Družstva registrovaná v OS ČOS startovné NEPLATÍ! (platí pouze pro jedno družstvo z oddílu. Ostatní
družstva B, C si účast hradí!)

Ubytování: Nabízíme vám možnost ubytování v budově TJ Sokol Pardubice (ve vlastních spacích
pytlích za 100,- Kč/osoba/noc). Ubytování je nutné předem objednat. Termín pro objednání
ubytování je do 10.9.2022, viz. ZDE
Pojištění: Účastníci startují na turnaji na vlastní nebezpečí.
Šatny: Šatny jsou průchozí. Za odložené věci v šatnách pořadatelé neručí.
Ceny a vyhlášení výsledků: Pro nejlepší 3 družstva v každé kategorii jsou připraveny speciální
ceny, medaile a ceny od oficiálního partnera turnaje.
Přihlášky do turnaje: přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2022, prostřednictvím
přihlašovacího formuláře, který naleznete pod tímto odkazem: ZDE

Počet zúčastněných družstev je omezen! Přijetí družstev do turnaje bude určeno podle pořadí
došlých přihlášek.
Po termínu uzavření přihlášek Vás vyzveme k platbě startovného.

Důležité termíny:
15. 6. 2022 uzávěrka přihlášek na turnaj JUNIOR Sokol Cup 2020
15. 7. 2022 úhrada startovného
10. 9. 2022 uzávěrka přihlášek ubytování
Důležité odkazy:
enteria ARÉNA (zobrazení na mapě): enteria ARÉNA
Tréninkové centrum SOKOLI Pardubice (zobrazení na mapě): Tréninkové centrum Sokoli
Pardubice
Přihláška na turnaj JUNIOR Sokol Cup: ZDE
Přihláška na ubytování: ZDE

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Florbalový klub SOKOL Pardubice
Milan Randa
Office manager
Tel.: +420 724 813 836
E-mail: milan.randa@florbalpardubice.cz
www.florbalpardubice.cz

