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Pořadatel:  SKP Semily, Vysocká 225, 513 15 Semily 

Datum:   pátek 6. dubna 2012 

Čas prezentace:   

a) družstva skupiny A:  7:00 – 8:00 

b) družstva skupiny B:  do 12:00 

Čas začátku:  8:00 

Čas konce:  18:00 (předpokládaný) 

Místo:   Sportovní centrum Semily, 3. května 327, 513 01 Semily 

   GPS: 50°36'1.376"N, 15°20'13.870"E 

Startovné:  200 Kč / družstvo – hrazeno na místě 

Přihlášky: Zasílat výhradně elektronicky na IljaTodorov@seznam.cz nejpozději dne 1.4.2012. 

Dodatečné změny na soupisce družstva po tomto datu jsou povoleny. Přihláška 

v papírové podobě bude předána až v den turnaje. Zároveň se zasláním přihlášky 

sdělte, zda se bude družstvo ubytovávat v místě. 

Startují: Přihlášená družstva složená z policistů, zaměstnanců MV a PČR, hasičů dalších členů 

SKP/PSK 

Max počet družstev: do turnaje bude zařazeno prvních 10 přihlášených družstev 

Počet členů družstva: Neomezen (možnost smíšených družstev - muži i ženy) 

Systém soutěže: Bude upřesněn na místě, dle počtu přihlášených – možné varianty: 

a) Kvalifikační skupiny A, B – každý s každým, poté nejlepší 2 družstva 

z každé skupiny postupují do semifinále a následní vítězové do finále 

b) Každý s každým 

Hrací čas: Cca. 1x20 minut čistého času v závislosti na zvoleném hracím systému a počtu 

přihlášených. 

Hrací systém: 4+1 

Pravidla: Dle platných pravidel ČFBÚ 

Rozhodčí: S platnou licencí ČFBÚ 

Hřiště:   36x20 metrů 

Mantinely:  Schválené ČFBÚ 

Měření času:  Elektronická časomíra 

Vyhodnocení:  Družstva na 1. až 3. místě obdrží trofeje a věcné ceny od partnerů turnaje 
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Zázemí:   Šatny – celkově 6, každá s vlastními sprchami, uzamykatelná. 

Pokud se budou turnaje účastnit i ženy, lze jim v případě zájmu jednu šatnu 

vyhradit po celou dobu turnaje. O tomto je nutno informovat předem v přihlášce. 

   Společenský sál s barem. 

Další informace a foto haly lze najít zde: 

http://www.sportovni-centrum.cz/sportovni-zarizeni/sportovni-hala.html 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje. 
V případě zájmu si každé družstvo zajistí samo, viz: 
 http://www.sportovni-centrum.cz/ubytovani.html 
nebo: http://www.hotel-semily.cz/ubytovani.htm#podminky 

Stravování:  Pořadatel nezajišťuje. 

   V budově se nachází restaurace, viz.: 

   http://www.sportovni-centrum.cz/restaurace.html 

   Další možnosti stravování do vzdálenosti 1 km od haly. 

Pitný režim:  Pro hráče zajištěny zdarma iontové nápoje od jednoho z partnerů turnaje. 

   Ve společenském sále u baru možnost zakoupení občerstvení. 

Poznámka: Rozdělení do skupin bude určeno dojezdovou vzdáleností jednotlivých družstev. 

Družstva z bližších měst, popřípadě družstva, která budou z  5. na 6.4.2012 

ubytována v SC Semily, budou nasazena do skupiny A. 
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