
Pořadatel:   TJ Tatran Hostinné, spolek. 
Místo konání:       Stadion TJ Tatran Hostinné, Závodí 627, 543 71 Hostinné. 
                                               GPS: 50.5378103N, 15.7303617E 
Startovné:                     1 800,- Kč - splatné na místě v den konání turnaje. 
Přihlášení:                     Uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2020. 
Zahájení turnaje:        20. 6. 2020 v 8:30 hodin představení týmů v místním kiosku „Salaš“. 
                                               V 9:00 slavnostní výkop za účasti vedení města Hostinné. 
Hrací řád:                       Dle pravidel kopané mladších žáků. 
Hrací plocha:                Travnaté hřiště TJ Tatran Hostinné. 
Hrací doba utkání: Bude upravena dle počtu přihlášených týmů. 
Počet hráčů:                 7 +1, maximální počet hráčů na soupisce 16 + 3 trenéři. 
Herní systém:              Dle počtu přihlášených týmů. 
Ceny:                            Poháry a věcné ceny pro všechny týmy, první 3 týmy obdrží medaile 
                                            + vyhodnocení nejlepšího hráče, střelce, brankáře a fair play. 
Občerstvení:               Zajištěno v místním kiosku na náklady účastníků.  
                                            Každý tým obdrží dvě balení vody na hrací den. 
Ubytování:                    Stanové městečko v přilehlých prostorách hřiště – zdarma. 
                                           (vlastní stany, karimatky, spacáky) 
                                           Ubytovna skautu, cena:  80,- Kč/osoba/noc. 
                                           (vlastní karimatky, spacáky) 
                                          Možnost zajistit ubytování od pátku 19. 6. 2020. 
                                           Penziony a hotely v Hostinném a okolí, dle aktuální nabídky a ceníku. 
                                           (zajišťuje si objednatel dle vlastního uvážení)                                            
Stravování:                   Zajištěno v nedaleké restauraci. 
                                           Snídaně, obědy, večeře. 
                                           Ceny a jídelníček budou upřesněny. 
                                           Písemná objednávka jídel do 10. 6. 2020. Objednané jídlo z různých 
                                           důvodů nevyzvednuté, bude nutno uhradit !!! 
Závazné přihlášky:   Zasílat na email:  milanpolomcak@seznam.cz   -  do 3.6. 2020.  

Závěrem:  Přesný rozpis turnaje a další doplňující informace budou odeslány minimálně týden 
před začátkem turnaje všem přihlášeným mužstvům na jejich kontaktní email uvedený v závazné 
přihlášce. 

V Hostinném dne 7. 1. 2020, vedení fotbalového oddílu, tel.: 732554142. 

TJ TATRAN HOSTINNÉ 

spolek, fotbalový oddíl 

si Vás tímto dovoluje pozvat na turnaj mladších žáků  
(ročník 2007 a mladší)  

v rámci 32. Ročníku
MEMORIÁLU ANTONÍNA PLECHÁČE. 

Termín: 20. - 21. 6. 2020 

Kapacita turnaje je maximálně 12 týmů. 
Pro uvedený turnaj platí následující:


