
 

ve spolupráci s OVS Rychnov n.Kn. 
a TJ Sokol Lupenice, 

 a za podpory Královéhradeckého kraje  

si vás dovolují pozvat  
na 

XVII. ročník 

ZMRZLINOVÉHO 

TURNAJE 
ŽÁKYŇ  A  KADETEK  VE VOLEJBALE 

 
 

Termín : 17. - 18.května 2014 
 
Místo : LUPENICE – 3 km od Rychnova/Kn.   

Sportovní areál SOKOLA Lupenice, 8 antukových kurtů 
Zahájení : sobota 17.5.2014 v 8:30h. poradou vedoucích, 9:00 zahájení 

1.utkání ve skupinách 
 
Ukončení : neděle do 16:00h. vyhlášením a oceněním vítězů 
 

 
Věk.kategorie : 1/ mladší žákyně 1.7.2000 a mladší 
 2/ starší žákyně 1.7.1998 a mladší 
 3/ kadetky 1.7.1996 a mladší 
 

 
Účastníci : 16 družstev mladších žákyň na 3 kurtech; 
 16 družstev starších žákyň na 3 kurtech; 
 12 družstev kadetek na 2 kurtech; 
 / plánujeme 6 utkání na družstvo/ 

 

 



Ubytování : typ A – 600,-Kč/družstvo  ve vlastních stanech v areálu sportoviště 

/sprcha,WC/ 

typ B – 210,-Kč Domov mládeže v Kosteleci n.Orl.  
    /jen omezený počet lůžek, doprava na sportoviště vlastní/ 
 
Vklad : 700,-Kč za družstvo  

 

Stravování : bude možné zajistit jen za platbu předem  viz přihláška, 
nejpozději do 12.5. na účet pořadatele /počty nelze měnit/ 

 počínaje SO snídaní a konče NE obědem: 
 Oběd – 78,-Kč;Večeře – 78,-Kč;Snídaně za 40,-Kč 
 
Občerstvení: bufet  v areálu hřišť po dobu turnaje v dostatečném 

rozsahu - grilovaná kuřata, obložené chleby, limo, pivo, káva… 
 
Ceny : první tři družstva v každé kategorii + diplom s fotografií 

pro všechna družstva; vyhodnocení nejlepších hráček 
 
Přihlášky : prosím co nejdříve! omezený počet družstev v kategoriích! 
 ����  Luděk Ruprich,  
 Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 � : 606 658 189 
 e-mail : ludek.ruprich@tiscali.cz 
 
Pokyny : uzávěrka přihlášek nejpozději  26.3. !!!; 

přesné informace a rozpis zápasů bude zaslán družstvům do 1.5.; 
STRAVU je nutno uhradit převodním příkazem nejpozději  10.5. !!! 
objednané stravování a ubytování lze upřesnit nejpozději do 10.5.!!! telefonicky;  
družstva jsou do turnaje zařazována podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění stanoveného 
počtu;  
v případě velmi špatného počasí se turnaj odehraje ve zkrácené variantě, případně se o 
neodehrané výsledky losuje (nelze zajistit tělocvičny!) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


