
  

       SK Neslyšících Plzeň, z.s. 
                Vyšehradská 1773/2a, Plzeň 326 00 

               PROPOZICE   

               9. PLZEŇSKÝ POHÁR VE FUTSALU   

                    Stará garda od 35 let (2 hráči od 33 let) 

Pořadatel:              SK Neslyšících Plzeň, oddíl futsal 

Místo konání:  hala ZČU Plzeň Univerzitní 2765/14 PLZEŇ 301 00 

Termín konání:  sobota 26. 3. 2022 

Ředitel turnaje:  Šilhánek František 

Prezentace:  8.00 hod. – výkop v 9.00 hod. 

Losování:   dle pořadí přihlášek, max. 6 družstev  

Sestava družstva: 4 + 1 (max. 10 hráčů), zákaz pro slyšící hráče 

Hrací systém:   podle účastni mužstev 

Rozhodčí:   zajištěni 

Podmínky:   vzít s sebou obuv do haly, ne kopačky 

Pravidla:   podle směrnice ČSNS STK – Futsal 

Vklad:                   1000,- Kč (včetně nápoje) 

                        
POZOR!!!!  Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2022 od 
svého mateřského klubu! Nečlenové, kteří nemají potvrzení o zaplaceném příspěvku, budou platit 
zvýšené startovné 200,- Kč na 1 osobu! Startovné bude maximálně do 1600,- Kč.   
 
Vysvětlení: 

1.) 2 členové + 6 nečlenů, pro ně znamená vklad 1000,- Kč + 1200,- Kč (1000,- + 6 (nečlenů) x 200 
= 2 200,- Kč, ale budou platit jen 1 600,--Kč. 

2.)  5 členů + 3 nečlenové – vklad 1000,- Kč + 600,- Kč (3 nečleny x 200,-) = 1600,- Kč 
3.) Od 7 až více nečlenů – nesmí hrát žádné turnaje. 
4.) 10 nebo méně členů – jen vklad 1000,-Kč. 
5.) Oznámení: kdo hraje za družstvo na černo bez uvedení soupisky, tak dostane trest v podobě 

kontumace na všechny zápasy 
 
                        

Účast: !!!na vlastní nebezpečí!!! 

Doprava: od hlavního vlakového nádraží trolejbus č. 11,15,16 na zastávku „U Práce“, 

                       zde přestup na tramvaj č. 4 (směr Univerzita), vystoupit na zastávce TECHNICKÁ, 

                       dále jít pěšky dolů a rovně (cca 500 metrů)    

Přihlášky: do 18. 3. 2022 na email: vbrekler@gmail.com 

Ceny:  Pro první tři mužstva, nejlepšího hráče, střelce a brankáře. Ceny budou 

předány na místě.     

 

 

         Pavel ŽELEZNÝ                                                     Václav BREKLER 

 předseda SK Neslyšících Plzeň, z.s.                          vedoucí oddílu futsal                
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