
 

 

 

 

17. 6. – 18. 6. – 19. 6. 2022 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

PROPOZICE 
 

Sobota 18. 6. 2022 
 

Vážené sestry, vážení bratři, 

za pořádající Sokolskou župu Východočeskou - Pippichovu Vás srdečně zveme na 

některý ze sportovních turnajů pořádaných jako součást projektu SOKOLGYM 2022 

– SOKOLSKÉ PARDUBICE, která se letos uskuteční poprvé i v Pardubicích. 

Budeme rádi, zúčastníte-li se sportovních turnajů i dalšího připraveného programu, 

zejména sobotní podvečerní galashow, která se uskuteční od 18:00 v hokejové 

enteria aréně v centru Pardubic (více o akci https://sokol.eu/projekt/sokolgym). 

Termín konání všech sportovních turnajů: sobota 18. června 2022 

        (předběžně cca 10:00 – 16:00)  

Místo konání všech sportovních turnajů: venkovní areál Tělocvičné jednoty Sokol 

Pardubice I, Jiráskova 29, Pardubice 

Možnosti ubytování, stravování, parkování a další podrobnosti s Vámi budeme řešit 

na základě Vaší přihlášky do některého ze sportovních turnajů. 

Účastnický poplatek: Do 18 let včetně 50 Kč, ostatní 200 Kč. Další týmové 

startovné nebude vybíráno. Úhradou poplatku získává účastník zároveň volný vstup 

do enteria arény na další program v rámci SOKOLGYMu. 

 

 

https://sokol.eu/projekt/sokolgym


 

Přehled jednotlivých sportů a kategorií pro přihlášení družstev do turnajů, 

pravidla a propozice 

 

Počet družstev v jednotlivých turnajích není omezen. Je možné přihlásit i více 

družstev za jednotu. Turnaje jsou otevřené i nečlenům ČOS a veřejnosti. Pořadatel si 

vyhrazuje právo uzavřít přihlášky ve chvíli, kdy bude naplněna kapacita pro daný 

sport (podle pořadí přijatých přihlášek). 

1) VOLEJBAL (venkovní antukové kurty v areálu T.J.) 

- Barevný minivolejbal, varianty 

• oranžový: 2 hráči, 1. 7. 2012 a mladší,  2. - 4. třída 

• modrý: 3 hráči, 1. 7. 2009 a mladší,  5. - 7. třída 

- Pravidla barevného minivolejbalu • Minivolejbal v barvách 

 

2) BEACHVOLEJBAL (venkovní kurt v areálu T.J.) 

- Turnaje dvojic a trojic bez věkového omezení (družstva mohou být i smíšená) 

 

3) MALÁ KOPANÁ (venkovní hřiště s umělou trávou v areálu T.J.)  

- Turnaje pro mládežnická družstva v kategoriích starší přípravka, mladší a 

starší žáci 

- Družstva mohou být i smíšená a dívky mohou být vždy o jeden rok starší 

- Hraje vždy 5+1 hráčů, počet hráčů v družstvu není omezen 

 

4) FLORBAL (přetlaková sportovní hala v areálu T.J.) 

- Turnaje jsou otevřené pro všechny věkové kategorie dle pravidel ČF 

(přípravka, elévi, mladší a starší žáci, dorostenci, junioři, muži). 

- Družstva mohou být i smíšená a dívky mohou být vždy o jeden rok starší 

- Hraje se současně na 3 hřištích o velikosti 20 x 10 m podle pravidel florbalu, 

hrají 3+1 hráči a počet hráčů v družstvu není omezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minivolejbal.cz/pravidla/


NÁVRATKA – PŘIHLÁŠKA DO TURNAJŮ 

 

ODDÍL / KLUB / ORGANIZACE: ………………..………………..………………………………………………….. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA: ………………..………………..…………………………………………………………………. 

 

TELEFON a EMAIL: ………………..………………..………………..………………………………………………….. 

 

Přihlašujeme následující družstva do sportovních turnajů v rámci SOKOLGYM 2022- SOKOLSKÉ 

PARDUBICE (18.6.2022). Uveďte prosím vždy počet družstev a věkovou kategorii, do které chcete 

družstva přihlásit. 

 

1) VOLEJBAL 

počet družstev ……………….. a věkové kategorie ………………..……………….. 

 

 

 

2) BEACHVOLEJBAL 

počet družstev ……………….. a věkové kategorie ………………..……………….. 

 

 

 

3) MALÁ KOPANÁ 

počet družstev ……………….. a věkové kategorie ………………..……………….. 

 

 

 

4) FLORBAL 

počet družstev ………………..a věkové kategorie ………………..……………….. 

 

Přihlášky prosím zašlete co nejdříve zpět na odborsportu@seznam.cz  a v kopii i na kancelar@zupa-

pippichova.eu, nejpozději ale do 20. 4. 2022. Následně Vás budeme informovat o podrobnostech a 

přesném rozpisu jednotlivých turnajů. 

Těšíme se na viděnou v Pardubicích nejen při sportovních turnajích, ale i na dalším programu 

v rámci SOKOLGYM 2022 – SOKOLSKÝCH PARDUBIC. 

 

Za organizační tým, 

Vlastimil Stenzl, předseda župního odboru sportu 
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