
 
 
 

POZVÁNKA 
 

V sobotu 1.7.2017 se uskuteční 
11. ročník  memoriálu Slávy Novotného 

na stadiónu SK Plaston Šluknov. 
Turnaj pořádá fotbalový oddíl kopané SK Plaston Šluknov  

 
Turnaj se uskuteční na travnaté ploše a utkání budou řídit delegovaní rozhodčí. 

Po celý den bude k dispozici kvalitní občerstvení , vynikající Staropramen. 
Následně po skončení turnaje bude následovat zábava dle programu 

 Šluknovských oslav. 
Bohaté ceny čekají na stupně vítězů a jednotlivce. 

 
Tímto jsou všichni příznivci zváni 

 
 

Veškeré informace najdete na webových stránkách klubu : http://www.sluknov.cz/fotbal/ 
 
 

nebo na  tel.č.775 760 736 – Zdeněk Kirchner 
 

                777 318 940 – Petr Novotný 
 

 
 
 



Odkaz na přihlášku 
 

Propozice a přihláška do turnaje v malé kopané 
Pořadatel : SK Plaston Šluknov  
11.ročník memoriálu Slávy Novotného 
Termín : sobota 1.7.2017 
Prezentace : 8.30h 
Výkop : 9.00h 
Místo : sportovní areál SK Plaston Šluknov – travnatá plocha 
Zápisné :600 Kč 
Uzávěrky p řihlášek : neděle 24.6.2017 
Adresa přihlášek a zápisné :  
Pošta : 
 Zdeněk Kirchner,T.G.Masaryka 1057,Šluknov 407 77 
Tel : 775 760 736 
Petr Novotný, Smetanova 118, Šluknov 407 77 
Tel: 777 318 940 
Převodem na účet : 865 819 824/0600. Zpráva pro příjemce : název týmu 
Základní pravidla : 
• Turnaj je určen pro volně sestavené kolektivy s tím,že v průběhu hracího dne nelze 
přestupovat do jiného týmu 
• Týmy jsou povinny nastoupit v jednotném oblečení. Jsou povinni mít svůj vlastní míč do hry !!! 
• Základní složení je brankář + 4 hráči v poli s možností hokejového střídání 
• Základní hrací doba je 1 x 15 minut ( podle počtu mužstev ) 
• K zápasům nastupují mužstva ihned po ohlášení, jinak následuje kontumační výsledek 
3:0 
• Zápisné se v případě neúčasti nevrací 
• Systém turnaje určí pořadatel na základě počtu přihlášek  
(pozor max.počet přihlášených týmů je 20!) 
Důležité upozornění : TURNAJ SE HRAJE NA VLASTNÍ NEBEZPE ČÍ !!! 
Občerstvení : Každý tým obdrží pitný režim 
Staropramen, klobásky, steaky apod. v areálu hřiště 
Ubytování : Ve vlastních stanech v areálu hřiště 
Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno ihned na místě po finálovém zápase 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Přihlašujeme se tímto do turnaje v malé kopané – 11.ročník Slávy Novotného 
 
Název mužstva : ……………………………. 
 
Vedoucí mužstva : …………………………… 
 
Zápisné zasláno ( převedeno ) dne : …………………………… 
 
Telefon : …………………………… 

 
Podpis : …………………………… 


