DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 9
MĚŠICKÁ 720
PRAHA 9 PROSEK
TEL.: 286 884 456-7

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 9
PRACOVIŠTĚ:
GEN.JANOUŠKA 1060
PRAHA 14 ČERNÝ MOST
TEL/FAX: 286 889 428
MOBIL: 731 562 076
www.ddmpraha9.cz

MIKULÁŠSKÝ MINI-TURNAJ
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 9
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428, mobil:731562076

Datum, místo:

Neděle 2. 12. 2018, FZŠ Chodovická, Chodovická 2250, Hor. Počernice –
od metra Černý Most autobusem č. 223 na konečnou zastávku, dále
viz.mapa
 9,00hod – kategorie žlutá, oranžová, červená
 9,30hod – kategorie žlutá, oranžová, červená
cca 14,30hodin – vyhlášení výsledků

Prezence:
Zahájení:
Konec:

Účastníci:





Kategorie:

přípravka a mladší smíšené týmy DDM Praha 9, přípravka SK
Prosek
kamarádi
další družstva do naplnění kapacity

Zařazení do kategorií je prováděno na základě konzultace s trenérem dle
aktuálních dovedností.

Jednotlivé barvy dle oficiálních pravidel na minivolejbal.cz
Žlutý minivolejbal:
Přehazovaná dva na dva. Hraje se povinně na dva dotyky. Podání je
prováděno hodem jednoruč vrchem.

Oranžový minivolejbal:
Hra dva na dva s tím, že přilétající balón se nejprve chytá a pak je po
nadhozu nad sebe odbíjen prsty. Podání se buď hází jednoruč vrchem,
nebo je provedeno odbitím prsty.

Oranžovo-červený minivolejbal:
Přechodná kategorie pro starší začátečníky. Přilétající balon se chytá, po
nadhozu na sebe se odbíjí na spoluhráče, který musí hrát rovnou přes prsty
bez chycení balonu.

Červený minivolejbal:
Systém turnaje:
Přihlášky:

Rozhodčí:

Hraje se dva na dva s tím, že jsou povoleny pouze prsty
Bude určen dle počtu přihlášených družstev. Budou se hrát sety na čas.
Přihlášky posílejte na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz
V přihlášce uveďte:
Jméno a příjmení hráče/hráčky.
Termín uzávěrky přihlášek je neděle 23. 11. 2018

Zajistí pořadatel, pořadatel počítá s případnou pomocí rodičů. Hráči
šestkového volejbalu z mládežnicích kategorií a trenéři.
Startovné:
50,-Kč/dítě
Ceny:
Drobné dárky pro všechny, první tři v kategorii obdrží medaile.
Upozornění:
Šatny jsou k dispozici, pití a malé občerstvení je možné koupit v prostorách
školy a nebo v blízkosti školy, doporučujeme cennosti nechat u doprovodu.
Přepokládaný konec cca 14,30hod. Do tělocvičny je vstup povolen pouze
po přezutí. Hráči hrají v sálové obuvi.
V Praze dne 12. 11. 2018
Sláma Karel, DDM Praha 9

BUS 223, z Černého
Mostu cca 10min.

VSTUP DO
TĚLOCVIČNY

