
 „CROSSMINTON HOLBA CUP 2016“   
IV. ročník 

  1. Pořadatel SPV Hanušováček 
 

  2. Místo a datum  29.10.2016 – sobota,  tělocvična ZŠ Hanušovice, ul. Hlavní č. 92 
 

  3. Prezence Kategorie B+C v 7.50 hod (začátek v 8.00 hod, ale v případě velkého počtu přihlášených 
bude předem stanoveno pořadí zápasů) 
Kategorie A - hráč musí být připraven nastoupit k utkání dle časového 
harmonogramu (pořadí zápasů bude stanoveno předem  i s orientačními časy  
po uzávěrce přihlášek, hráči obdrží e-mailem či zprávou) 
  

  4. Kategorie 
 

A) „OPEN“ (pro výkonnostní hráče bez rozdílu věku a pohlaví)  
B) „Rádi si zapinkáme“  (pro rekreační hráče, match speeder - žlutý)  
C) „Právě začínáme“ (začátečníky a děti, na malém hřišti, fun speeder - růžový)  
Počet účastníků v kategorii OPEN je omezen na 12 hráčů a hráček, minimální počet 
v kategoriích B+C jsou tři hráči. 
 

  5. Přihlášky a   
      startovné 

do 21.10.2016 (později jen výjimečně) na e-mail pavel.podvolecky@seznam.cz.  Při 
závazné  přihlášce se zaplaceným startovným na účet č. 162161691/0300  (nebo osobně)  
do 21.10.2016 
- kategorie A 350,-Kč 
- kategorie B 250,-Kč (každý hráč obdrží 1 x speeder) 
- kategorie C 200,-Kč (každý hráč obdrží 1 x speeder) 

(děti, členové SPV Hanušováček, jejichž rodič se turnaje také zúčastní, platí pouze 
50,-Kč, neobdrží speeder)  

 (ve všech kategoriích při pozdější přihlášce nebo platbě + 50,-Kč) 
 
U kategorie „OPEN“ nutno zaslat nejprve přihlášku a platbu provést až po potvrzení 
účasti (omezený počet startujících). 
 
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, město či klub, tel.č., e-mail, kategorii, u kategorie C 
také rok narození, u kategorie B zájem o případný postup do turnaje kategorie „OPEN“. 
 
Hosté startovné neplatí. Při neúčasti se startovné nevrací. 
Přihlášení na místě bude možné  jen v případě neúčasti předem přihlášených účastníků,  
pro doplnění skupin.    
   

  6. Občerstvení bufet 
 

  7. Pravidla hraje se dle pravidel crossmintonu,  každý hráč odehraje min. 4 zápasy, hraje se raketami 
na crossminton, jedním z možných systémů v kategorii „OPEN“ je hra čas + případné 
právo vítěze kategorie B zúčastnit se turnaje kategorie „OPEN“   
 

  8. Propozice,změny na facebooku, nebo na vyžádání,  případné změny všem přihlášeným zašleme 
 

  9. Informace P. Podvolecký, tel. 732 264 952, e-mail:  pavel.podvolecky@seznam.cz 
 

10. Další info - s sebou čistou obuv s nebarvící podrážkou 
- pro zájemce se pokusíme zajistit ubytování (kontaktujte nás předem) 
- pokud nemáte svoje rakety, zapůjčíme (kontaktujte nás předem) 
- s sebou průkaz ZP, účastníci jsou pojištěni úraz.pojištěním dle smlouvy 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic a herního systému; přihlášením 
hráč vyjadřuje souhlas s těmito propozicemi. 
 

                           
V Hanušovicích 10.10.2016                                                                                 Pavel Podvolecký,  předseda                                                                            


