SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. – oddíl fotbalu

2. Brněnský turnaj v plážovém fotbalu
akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
PROPOZICE
Pořadatel:
Datum konání:
Losování:
Místo:
Časový plán:
Ředitel turnaje:
Přihlášky:
Hrací systém:
Sestava družstva:
Rozhodčí:
Startovné:
Pravidla:
Hrací doba:
Občerstvení
Doprava:

Ceny:
Upozornění:

SKN Brno
sobota 4. srpna 2018
Od 8:30 do 8:50 hodin na místě
U Brněnské přehrady, Sportovní areál BeachPub Sokolák, ul. Hrázní 4, 635 00
Brno
Sraz v 8:45 hodin, zahájení v 10:00 hodin, ukončení v 17:00 hodin
Robert Jungmann
e-mail: robert.kaze.jungmann@gmail.com do 1.8.2018.
Podle počtu přihlášených mužstev. Hraje se na 1 kurt. Jeden kurt má čistou hrací
plochu bude asi cca 30 x 50 m. Branky jsou házenkářské (3x2m).
4+1 (maximálně 10 hráčů)
Utkání budou pískat rozhodčí od FAČR proškolení na plážový fotbal
1000,- Kč za 1 mužstvo
Hraje se dle pravidel plážového fotbalu
3 x 6 minut. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy hrací doby dle počtu
přihlášených mužstev.
zajištěno – bude restaurace BeachPub Sokolák
od hl. nádraží ČD tramvají č. 1 směr Bystrc – Ečerová, tramvají jeďte do
zastávky Přístaviště, odkud se vydáte pěšky po ulici Přístavní okolo hotelu
Santon a přehradní hráze, u požární stanice odbočte ze silnice na souběžnou
cyklostezku, která Vás dovede až na Sokolák. Cesta trvá cca 27 minut - 2,1 km.
Lodí: Přehradní jezero je během léta využito k vedení linky pravidelné lodní
dopravy. Z přístavu Bystrc jeďte do přístavu Sokolské koupaliště, potom pěšky
asi 360 až 500 metrů do restaurace Sokoláku. Informace mapy – klikni odkazy na
druhé stránce v propozici.
Vítězové na 1. – 3. místě obdrží ceny, které budou předány na místě!!
Nemůžou hrát slyšící hráči – hrají pouze neslyšící. Nesmějí hrát hráči se
sluchadlem! Hráči startují na vlastní nebezpečí. Hráči hrají buď bosky nebo v
ponožkách, jakákoliv obuv je zakázána. Pozor: hraje se i za nepříznivého počasí.

Radek Probošt
vedoucí oddíl fotbalu

Jiří Bělohlávek
předseda SKN BRNO

Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o sportovní
činnosti): www.sknbrno.net
Na počítači můžete na svůj web nebo do blogu vložit mapu, snímek Street View, trasu jízdy nebo
vyhledávání. Místo nebo mapu můžete na počítači, telefonu či tabletu sdílet s ostatními uživateli
prostřednictvím e-mailu, Google+, Facebooku, Twitteru nebo SMS.
Jízdní řád tramvaje č.1 z hlavního nádraží na zastávku Přístaviště - klikni jízdní řád:
https://pdf.dpmb.cz/pdf/__1/20171210/1_(1146_1)T.pdf
Mapa pěšky: ze zastávky tramvaje Přístaviště do Beach Sokoláku - klikni mapu:
https://goo.gl/maps/KdCiMfhDzxR2 nebo https://mapy.cz/s/1KLQt
Mapa pěšky z lodi Sokolské koupaliště do Beach Sokoláku - klikni mapu :
https://goo.gl/maps/s2k7uP3nGyy nebo nebo https://mapy.cz/s/1KLtp nebo přes kurty
https://mapy.cz/s/1KMXa
Mapa autem z Bystrc ulice Přístavní do parkoviště Hrázní - klikni mapu: https://goo.gl/maps/VEGHu6tRhbu
nebo https://mapy.cz/s/1KMYT
Mapa autem z Kuřimi do parkoviště Hrázní - klikni mapu: https://goo.gl/maps/RffFzPSq4YH2 nebo
https://mapy.cz/s/1KREQ
Mapa autem z dálnice Prahy do parkoviště Hrázní - klikni mapu: https://goo.gl/maps/LrE8Qhj24KS2 nebo
https://mapy.cz/s/1KRHY
Mapa autem z dálnice (z Ostravy nebo z Bratislavy nebo z Vídně) do parkoviště Hrázní - klikni mapu:
https://goo.gl/maps/sA6mX6RZuT52 nebo https://mapy.cz/s/1KRK4

