Rektorský den
15.5.2018

Propozice

AEROBIC
nesoutěžní disciplína
přijďte si zacvičit na otevřenou lekci, která proběhne venku na tenisových kurtech od
10:00 do 11:00

BEACHVOLEJBAL
Ředitel soutěže:
Místo konání:
Složení družstva:
Systém soutěže:
Přihlášky:

Mgr. Michal Novák
kurty ČZU
smíšené dvojice
podle počtu přihlášených dvojic
do 13.5.2018 na mnovak@ktv.czu.cz

Prezence:
9:45 hodin
Zahájení soutěže: 10:00 hodin
Poznámka:
hraje se podle pravidel beachvolejbalu a pořadatel si vyhrazuje právo
stanovit systém soutěže podle počtu přihlášených dvojic.

FLORBAL
Ředitel soutěže:
Místo konání:
Systém soutěže:
Začátek:
Přihlášky:

Mgr. Jan Křováček
velká tělocvična
dle počtu přihlášených družstev
časový rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
do 13.5.2018 krovacekj@ktv.czu.cz

Poznámka:
Hraje se

hokejky vlastní (pokud možno)
4 + brankář
každé družstvo musí mít svého rozhodčího

JÓGA
nesoutěžní disciplína,
přijďte se protáhnout v 11:00 na fotbalové hřiště

KRUHOVÝ TRÉNINK
nesoutěžní disciplína,
přijďte si zacvičit na otevřenou lekci, která proběhne ve 14:00 na fotbalovém hřišti
(v případě deště v malé tělocvičně KTV)

MALÁ KOPANÁ - kvalifikace
Ředitel turnaje: Josef Hrabovský, odb.as.
Termín konání: od 2.5.do 11.5.2018
Místo konání: umělá tráva na fotbalovém hřišti
Hrací doba:
2 x 10 minut
Počet hráčů:
4 + 1 (brankář)
Přihlášky:
na email: hrabovsky@ktv.czu.cz
do 30.4.2018 do 12.00 hod.
Přihláška musí obsahovat:
Název mužstva
Soupisku nejméně 8 hráčů
Spojení na kapitána (telefon)
Herní systém bude upřesněn podle počtu přihlášených mužstev

NOHEJBAL
Ředitel soutěže:
Místo konání:
Přihlášky:

Jiří Nos
umělá tráva
do 13.5.2018 na nos@ktv.czu.cz

Počet hráčů:
Hrací systém:
Poznámka:
Losování:
Zahájení soutěže:

3 v družstvu
dle počtu přihlášených družstev
pravidla dle ČNS (upřesníme před zahájením turnaje)
8:30 hod.
9:00 hod.

PLAVÁNÍ
Ředitel soutěže: Mgr. Radka Falge
Přihlášky:
do 13.5.2018 - radka.falge@gmail.com
možno se přihlásit i na místě
Místo:
plavecký bazén ČZU
Rozplavání:
8.30 hod.
Zahájení:
9:00 hod.
Pořadí disciplín: 25m volný způsob
M
Ž
50 m znak
M
Ž
50 m prsa
M
Ž
M
Ž
100 m volný způsob
100 m polohový závod
Bodování:
individuální disciplíny - 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, (dle počtu
plavců)

STOLNÍ TENIS
Ředitel soutěže:
Místo:
Rozsah soutěže:
Časový pořad:

Mgr. Ivan Spurný
malá tělocvična
dvouhry muži a ženy (mixy čtyřhry podle časových možností)
11.00 hod. losování
12.30 hod. zahájení
Přihlášky:
do 13.5.2018 na spurny@ktv.czu.cz nebo přímo v den konání
Systém soutěže: utkání se hraje na 3 vítězné sety.
Poznámky:
pálky možno zapůjčit před soutěží.
Rozhodčí:
určí ředitel soutěže

TENIS
Ředitel soutěže: Ivan Spurný, odb.as.
Místo konání:
antukový kurt eventuálně umělý povrch
Soutěže:
1. jednotlivci
2. čtyřhry po dohodě, podle počtu účastníků
Pravidla:
počet setů nebo her v předkolech a v prvních kolech bude určen podle
počtu startujících
Rozhodčí:
z řad startujících
Sraz:
8,30hod. na antukovém kurtu
Losování:
8.45 hod
Zahájení:
9.00 hod
Přihlášky:
do13.5.2018 na spurny@ktv.czu.cz nebo přímo v den konání
Hraje se non stop do skončení turnaje, podle platných pravidel tenisu

VOLEJBAL
Ředitel soutěže:
Místo konání:
Složení družstva:
Systém soutěže:
Prezence:
Zahájení soutěže:
Přihlášky:

Mgr. Michal Novák
antukové kurty ČZU
4 muži + 2 ženy (na kurtu musí být vždy 2 ženy)
maximum 12 týmů (rozhoduje pořadí při přihlášení)
8:30 hod.
9:00 hod.
do 13.5.2018 na mnovak@ktv.czu.cz
do přihlášek napište úroveň hráčů v týmu!!!

