
SSSyyyssstttééémmm   sssooouuutttěěěžžžeee:::         
 

Systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených družstev 

 
 

ZZZaaačččááá ttt eeekkk   vvv   sssooobbboootttuuu      222 ...    111 ...    222000222111    vvv   111000 ...000000    hhhoooddd...    zzzááápppaaasssyyy    zzzááákkklll aaadddnnn íííccchhh   ssskkkuuupppiiinnn...    
 

 

Slavnostní nástup všech účastníků za účasti představitelů ČOS, ČVS 

a Pardubického kraje, po prvních utkáních – hala Choceň.     
 

Zábavný slavnostní večer v restauraci  „ Peliny“    sobota  v  19.30 hodin 
 

Začátek v neděli 3. 1. 2021  v 9.00 hod    

 

 
Předpokládané slavnostní ukončení Přeboru ČOS neděle v 15.00 hodin 

 
 

                                                                                                             

..............................................        PŘIHLÁŠKA          ………………… 

 
Družstvo:   ______ _______ 

 

 
Noclehy:             ze so – ne  _______________     350,-Kč 

 

     

Stravování  (hotel): 

 

 so   snídaně    _________                   90,-Kč 
 

 so   oběd        _________                 130,-Kč 

 
                               so   večeře      _________                 130,-Kč 

 

 ne   snídaně    _________                   90,-Kč 
 
 

Společenský večer:     _________________                 50,-Kč  

 
Předpokládané použití dopravního prostředku:  

 

veřejný dopravní prostředek (vlak, autobus) _____________________________ 

soukromý dopravní prostředek (auto) __________________________________ 

    
 

Upozornění:  Všechny položky jsou závazné a budou takto pro družstvo objednány  

 

  

 

  
                         ČČČEEESSSKKKÁÁÁ    OOOBBBEEECCC   SSSOOOKKKOOOLLLSSSKKKÁÁÁ    
                                                                                   A 

                        TTT...   JJJ...    SSSOOOKKKOOOLLL   ČČČEEESSSKKKÁÁÁ    TTTŘŘŘEEEBBBOOOVVVÁÁÁ    IIIIII   

  

 

                                      POŘÁDÁ 

 

FFFIIINNNÁÁÁLLLEEE      PPPŘŘŘEEEBBBOOORRRUUU      ČČČOOOSSS   222000222111   
VVVEEE   VVVOOOLLLEEEJJJBBBAAALLLuuu   MMMUUUŽŽŽŮŮŮ   

  

  

 
   
 

 

 

 

 

CCChhhoooccceeeňňň   
222...   ---   333...   111...   222000222111   

   



VVVšššeeeooobbbeeecccnnnááá    uuussstttaaannnooovvveeennnííí :::    
 

Termín: 2.  – 3.  1.  2021 

 

Místo konání: hala VK Choceň, hala ZŠ Sv. Čecha   

adresa:   ul.Sv.Čecha 1686, 565 01 Choceň 

                                                     

Přihlášky:  poslat na adresu Lubomír Vašina, Komenského 781, 

                    560 02 Česká Třebová, do 25. 11. 2020 

 e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz 

 

Povinnost družstva: jednotné oblečení (při nedodržení, nebude hráč 

                                   připuštěn), vlastní regulérní míče, 

 

Dotované oddíly mají účast povinnou   

Upozornění: HV ČOS neschválil pro letošní rok žádný příspěvek 

 

Vedení turnaje: 

 ředitel turnaje Lubomír Vašina 

 Organizační pracovníci Lubomír Vašina ml.  

  Michal Knížek 

 Hlavní rozhodčí Kamil Renčin 

 

Čestné předsednictvo: 

 Starosta župy Pippichovy Jindřich Kalous 

 Předseda OS ČOS Petr Syrový 

 Starosta T. J. Sokol Česká Třebová II Lubomír Vašina 

 Předseda komise volejbalu ČOS              Milan Džavoronok 

  

Ubytování:  V hotelu „Peliny“ 5. min od haly - cena za lůžko 350,- Kč 

           

V hotelu se bude konat zábavný  večer a lze objednat stravu 

                      

                       

Stravování:  kvalitní bufet v hale, restaurace v  hotelu „Peliny“ Choceň 

                        

 

TTTeeeccchhhnnniiiccckkkááá    uuussstttaaannnooovvveeennnííí :::    
 

Hrací řád:  hraje se podle platných pravidel volejbalu. 
 

Čekací doba:  5 minut po vyhlášení začátku zápasu 
 

Ceny:  družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile   

                         a hodnotné věcné ceny 
 

Vklad:    700,- Kč 
 

Družstva při prezentaci předloží soupisku k soutěži ČVS a registrační-

průkazy. 
 

 

 

Startují:         Sokolská družstva s ligovou příslušností, případně hosté z   

                       z řad ligových družstev ČR a zahraničí 

                                           

                                          

  Turnaj je společný s Přebory ČOS  žen, které se taktéž účastní  

  zábavného slavnostního večeru v restauraci. 

 

Akce při turnaji :  - večerní posezení s hudbou a tancem 

                                 posezení trenérů (miniseminář) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Za pořadatele a KV OS ČOS: Lubomír Vašina a Milan Džavoronok 

mailto:ams-lubomir.vasina@seznam.cz

