
  P R O P O Z I C E  
 
Župní přebor v malé kopané mladších žáků r. nar. 1995 a mladší  
  Jarní kolo .  
 
Pořadatel:    Odbor sportu Sokolské župy Prostějovské 
 
Datum konání: neděle 16. Března 2008 
 
Místo konání: sportovní hala v Přemyslovicích 
 
Začátek turnaje: skupina A – 8,30 hod. skupina B 11,30 hod.  
   Dle přihlášených družstev budou sestaveny skupiny, zařazení Vašeho 
   družstev bude oznámeno na tel. vedoucího družstva 5.3.2008 
 
Startovné:  250,- Kč za družstvo – bude použito na úhradu pronájmu haly a  
   limonády pro hráče 
 
Ceny:   První 3 družstva pohár a diplom, cena pro nejlepšího střelce 
 
Družstvo:  z každé TJ jedno družstvo   

1 brankář , 4 hráči (náhradníci dle soupisky nastoupí během hry) 
 
Ředitel turnaje:   Řehulka Ctibor 
 
Přihlášky a startovné:Odevzdejte na adresu: Sokolská župa Prostějovská, U kalicha 2, 
   796 01  Prostějov 
   do 4. března 2008 
    
Vedoucí družstva: Příjmení, tel. kontakt, popř. e-mail 
    

Hraje se podle pravidel malé kopané. 
    
 
Do turnaje budou zařazeny všechny TJ, které v termínu tj. 4. března 2008 
odevzdají v župní kanceláři návratku a startovné za své družstvo. Využijte této 
možnosti, kdy si Vaši hráči mohou zahrát v teple a na kvalitním povrchu. 
Každá TJ bude mít označený svůj míč, členové družstva  jednotný dres a sálovou obuv. 
Před začátkem turnaje vedoucí odevzdá soupisku  družstva a nahlásí rozhodčího. 
 Vedoucí družstva ručí za zdravotní stav hráčů. 
 

Ctibor Řehulka v.r. 
       ředitel turnaje 
 
 
 
 
 



 N á v r a t k a :  mladší žáci -  r. nar. 1995 a mladší – neděle 16.3.2008 
 
TJ  SOKOL …………………………………. 
 
Přihlašuji 1 družstvo.   Startovné 250,- Kč 
 
………..Razítko TJ            ……………….  Podpis vedoucího  
  
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol……………………………………… 
 
Soupiska hráčů – mladší žáci r. nar. 1995 a mladší     
 
Jméno a příjmení    datum narození 
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