KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK

KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK A ŠKOLA PETANQUE PŘI PCBD BRNO
vás srdečně zvou na

19. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ V PETANQUE 2017
spojené se soustředěním juniorů

PROPOZICE
Z důvodu neustále se snižujícího stavu aktivně hrajících juniorů bude až podle počtu přihlášených hráčů rozhodnuto, zda se bude MČR
hrát jako turnaj trojic nebo turnaj dvojic. Počítejte proto prosím zatím s oběma variantami.
Pořadatel:
Komise mládeže ČAPEK a Škola Petanque při PCBD Brno
Termín:
termín MČRJ včetně soustředění juniorů a soutěže ve vyrážení - čtvrtek 4.5. až neděle 7.5. 2017
Místo konání:
Holiday resort Losinka, U Koupaliště 532, 78814 Rapotín (Olomoucký kraj)
tel. recepce: +420 583 301 711
http://www.losinka.cz, mail: info@losinka.cz
Přihlášky:
e-mailem na adresu: jan.hudik@ldm.cz do 27.4.2017
Přihláška musí obsahovat čísla licencí (platných pro rok 2017) všech hráčů a případných koučů
Podmínky startu: mistrovství se mohou zúčastnit jen hráči s platnou licencí ČAPEK, kteří v roce 2017 dosáhnou nejvýše 17 let a přihlásí
se stanoveným způsobem. Hra je povolena pouze s homologovanými koulemi.
Prezentace:
ve čtvrtek 4.5.2017 od 13.00 do 14.00 hod v areálu Holiday resort Losinka
Hráči i kouči při prezentaci odevzdají řediteli turnaje platné licence, hráči předloží ke kontrole homologované koule.
Hřiště:
antuka
Herní systém:
dle platných řádů ČAPEK, bude upřesněn na základě počtu přihlášených hráčů
Ceny a tituly:
titul Mistr České republiky pro rok 2017 v kategorii juniorů, poháry, medaile
Povinnosti hráčů: dodržovat pokyny pořadatelů a řády ČAPEK
Program:
čtvrtek 4.5.2017:
příjezd účastníků, prezentace, ubytování, tréninkové ateliéry
pátek 5.5.2017:
tréninkové ateliéry (dopoledne i odpoledne), základní kola soutěže ve vyrážení
sobota 6.5.2017:
základní kola MČR až k semifinále, dokončení soutěže ve vyrážení
neděle 7.5.2017:
semifinále, zápas o 3. místo, finále, odjezd účastníků (cca 15.00 hod)
Cena:
MČRJ a soustředění jsou v plné výši hrazeny z rozpočtu ČAPEK pro hráče a kouče.
Pro ostatní zájemce (rodiče, diváci apod.), kteří se akce budou chtít zúčastnit platí tyto ceny (ubytování s plnou penzí),
tj. děti do 14 let 360,-Kč/den a dospělí 410,-Kč/den.
Ubytování:
ve zděné budově, případně v chatkách
Stravování:
plná penze (snídaně, obědy, večeře - jednotné menu), celodenní pitný režim
Doprava:
na místo konání zajistí rodiče (zákonní zástupci) na vlastní náklady
Co s sebou:
Oblečení:
na 4 dny, sportovní obuv, pláštěnka (nepromokavá bunda), tepláková souprava, trička, ponožky,
čepice, sluneční brýle, věci na spaní apod.
Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, zubní pasta, kartáček, opalovací krém apod.
Doklady:
platnou licenci ČAPEK (se známkou na rok 2017), kartičku zdravotní pojišťovny, prohlášení
rodičů nebo zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti příp. o zdravotních nebo stravovacích
omezeních (+seznam léků a rozpis jejich užívání)
Výbava na pétanque: homologované koule, košonky, měřidlo, hadřík
Ostatní:
přezůvky, kapesné, láhev na pití, něco pro volný čas (stolní hry, karty apod.)
Ředitel turnaje: Jan Hudik (PCBD Brno), tel.: 602166861, mail: jan.hudik@ldm.cz
Hlavní rozhodčí: Martin Bartoš (1.KPK Vrchlabí)

v České Třebové 10. dubna 2017
Pavel Hejl
předseda komise mládeže ČAPEK

Příjezd na místo: souřadnice GPS jsou 50.0186986N, 17.0265106E, http://www.losinka.cz.

