
PROPOZICE: Turnaj je vypsán pro registrované i neregistrované hráče kopané. Zůčastnit se mohou mužstva,
která se přihlásí a v termínu uhradí startovné. Turnaj není pojištěn, každý z hráčů hraje na vlastní zodpovědnost.
Místo konání: sportovní areál TJ Vilémovice - travnatá hřiště
Hrací doba: základní část 2 x 12 minut, dále dle počtu zůčasněných
Počet hráčů: 4 + 1, na soupisce maximálně 12
Přihlášky: uzávěrka 23. června 2017, Losování - veřejné 25. června 2017 ve Vilémovicích
Startovné:  1.000,- Kč, zaplatit lze: poštovní poukázkou na kontaktní adresu, v hotovosti  u p. Kučery,
převodem na BÚ.: 1362165309/0800 -  variabilní symbol - vaše kontaktní telefoní číslo
Systém turnaje: Sobota 1. 7. - zápasy ve skupinách, Neděle 2. 7. - semifinále ve skupinách,
nejlepší postupují do PLAY OFF  vyřazovacího systému. V případě přihlášení 24 mužstev a méně,
je turnaj pouze jednodenní a to v sobotu 1. 7. 2017
Rozhodčí: všechna utkání řídí delegovaní a proškolení sudí, hraje se dle platných pravidel malé kopané
Ubytování: zdarma ve vlastních stanech v areálu, k dispozici wc, sprchy s teplou vodou, občerstvení
Zábava: v sobotu 1. 7. 2017 ve večerních hodinách kulturní program s diskotékou
Další vyžití: Moravský kras - Macocha, jeskyně, lanové centrum, půjčovna koloběžek, muzeum...

Kontakty na pořadatele: Milan KUČERA, Vilémovice 37, 697 06 Jedovnice, tel.: 724 259 112, e-mail: hcturnaj@seznam.cz
Ing. Jaroslav GRÉGR, U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno, tel.: 777 820 671, e-mail: gregr@hyundaibrno.cz

CENY PRO ÚSPĚŠNÉ ÚČASTNÍKY:
Vítěz - Finanční prémie, sada dresů, pohár, medaile, diplom, automobil Hyundai - model, věcná cena

2. místo - finanční prémie, pohár, medaile, diplom automobil Hyundai - model, věcná cena
3. místo - finanční prémie, pohár, medaile, diplom automobil Hyundai - model, věcná cena

4. - 8. místo - pohár, diplom, věcná cena
Nejlepší střelec / Nejlepší brankař - pohár, diplom, věcná cena

Speciální prémie 10.000,- Kč pro mužstvo,které vyhraje 3x po sobě jdoucích ročnících.

www.tjvilemovice.cz • www.hyundaicup.cz • www.hyundaibrno.cz

20. ročník  1.-2. 7. 2017

Partneři a sponzoři turnaje:

TJ Vilémovice u  Macochy a Auto BALVIN Brno
vás srdečně zve na turnaj v malé kopané


