Městys Dub nad Moravou
Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
tel.: 585 964 262, e-mail: obec@dubnadmoravou.cz
www.dubnadmoravou.cz

Sportovní den mikroregionu Království
Dub nad Moravou, sobota 4. června 2022
Pořadatel : Městys Dub nad Moravou za finanční účasti mikroregionu Království
Ředitel akce : Ing. Ivo Čečman, starosta městyse, tel. 724 178 505
Místo konání: Sokolovna městyse Dub nad Moravou a přilehlé venkovní hřiště

Organizační pokyny
VOLEJBAL : Hraje se na umělém povrchu – venkovní hřiště.
Smíšená družstva – max. 4 muži, min. 2 ženy. Hraje se dle pravidel volejbalu na dva sety na
umělém povrchu – nutná vhodná obuv bez hrotů!
NOHEJBAL : Hraje se na umělém povrchu – venkovní hřiště.
Tříčlenná družstva s možností jednoho náhradníka. Hraje se dle pravidel nohejbalu na dva sety,
případně na dva vítězné sety – bude určeno dle počtu zúčastněných družstev. Nutná vhodná obuv
bez hrotů!
BADMINTON: Hraje se v sále sokolovny městyse Dub nad Moravou.
Dvouhra + čtyřhra. Hraje se dle pravidel badmintonu, bude určeno dle počtu přihlášených. Na
podlaze jsou parkety, sálová obuv podmínkou!
STOLNÍ TENIS : Hraje se v sále sokolovny městyse Dub nad Moravou.
Dvouhra + čtyřhra. Hraje se dle pravidel stolního tenisu, bude určeno dle počtu přihlášených. Na
podlaze jsou parkety, sálová obuv podmínkou!
Zúčastnit se mohou jednotlivci a družstva reprezentující jednotlivé obce mikroregionu Království.
Přihlášky přijímají obecní úřady jednotlivých členských obcí mikroregionu Království. Počty a
jmenovité složení družstev nahlásí jednotlivé obce nejpozději v pondělí 23.5.2022 e-mailem na
obec@dubnadmoravou.cz.

Prezence účastníků od 8,00 do 9,00 hodin na příslušných sportovištích
Ceny pro vítěze : - poháry a diplom pro 1. až 3. místo a dárkový balíček
- cena pro nejstaršího účastníka

Občerstvení : bude zajištěno – účastníci si hradí sami.
Upozornění: Všichni sportovci musí být starší 15 let, akce se účastní na vlastní
nebezpečí!
Přihlášené družstvo musí splňovat podmínku, že min. 50% účastníků družstva
jsou obyvatelé příslušné obce.

