
 
TIKY TEAM pořádá v sobotu 28.  října 2017 

již čtrnáctý ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé. 

 

URNA CUP 2017, 

 

 kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči (netýká se brankařů a žen) 

                                         

*  mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více   

*  ženské týmy bez věkového limitu 

*  týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více 

*  firemní týmy 

                                         

Firemní tým je tým, který má všechny hráče z jedné firmy (instituce, úřadu apod.) Firemní tým 

nemusí splňovat věkový ani hmotnostní limit. Jedinou podmínkou je, že hráči nesmí být registrováni. 

Ženský tým může obsahovat max. jednu třetinu mužů. To platí i pro hrající trojici na hřišti. 

Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují podmínky pro účast v turnaji, tak si 

organizátor vyhrazuje právo umožnit start i týmům, kteří nesplňují věkový ani hmotnostní limit. 

Turnaje se mohou zúčastnit jen hráči, kteří nejsou registrování. Registrace se netýká žen a brankářů. 

Přihlášení hráči jednotlivých týmů se musí všichni rovnoměrně zúčastnit hry. Tým, který ve snaze 

splnit věkový průměr angažuje například dva důchodce, kteří rozehrají jen buly a zbytek zápasu 

prosedí na střídačce, bude z turnaje VYLOUČEN !!  

  Pořadatelé si vyhrazují právo kontroly občanských průkazů a převážení hráčů :-) 

V ceně startovného, které činí 600,- Kč na jeden tým, jsou zahrnuty hodnotné ceny a diplom pro každý 

tým. Vítěz získá putovní cenu. 

Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují. 

Přihlášky můžete zasílat na  datlicek@atlas.cz  nebo volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději  

do 13. října 2017. 

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 21. října 2017. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s 

datem narození. Nebude-li startovné zaplaceno do požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na 

turnaji startovat. 

Losování do jednotlivých skupin proběhne 22. října 2017 v 19.00 v Polici nad Metují (místo zatím není 

určeno). Další informace k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých zápasů s časy zahájení najdete na: 

http://www.tiky.cz/ 

 

Občerstvení s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěno. 

  Těšíme se na hojnou účast startujících i fanoušků, kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru. 

Tiky team     
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