
  FK JEHNĚDÍ 1980 

        Vás zve 

 
 29. – 30. červenec 2017 

 

      na IV. ročník 
 

SUMMER WOMEN´S CUP 
 

       ženský turnaj v malé kopané 

 

 Přijď si zahrát, 

užít si fotbalovou atmosféru, 

dobré jídlo a pití, 

 večerní zábavu 

      a odměna tě nemine 

 

 Těší se realizační tým FK Jehnědí 1980 



 

 

 

Ředitel turnaje:  Jaroslav Rozlívka 

Hlavní pořadatel:  Martin Motyčka, tel.: 775 128 812, japa.8@centrum.cz 

Aktuální info:  http://www.fk-zalsi.estranky.cz  

Ubytování: zajištěno (viz. níže) 

Ceny: první tři týmy dostanou poháry 

ostatní týmy budou oceněny hodnotnými dary 

vyhlášena bude nejlepší hráčka, brankařka a 

střelkyně 

Startovné:  2 000 Kč - nejpozději do 10. července 2017 (v ceně pití a jídlo zdarma) 

Přihlášky: nejpozději do 30. června 2017 

(přihlášením družstva se rozumí zaplacení startovného) 

Hrací doba: 2x12 minut 

Počet hráček: 5 + 1 (max. 12 v týmu) 

Počet týmů: kapacita turnaje 12 týmů 

Kategorie: LADIES – ženy a dívky 

Místo konání turnaje: Fotbalové hřiště FK Jehnědí 1980 

Termín konání turnaje: sobota 29. července až neděle 30. července 2017 

PROPOZICE 

SUMMER WOMEN´S CUP 
 

 

Úhrada startovného: 

1) Převodem na účet: 2961217494/0600. 

Variabilní symbol: 08090815, do zprávy 

pro příjemce uveďte název týmu včetně 

kontaktu na zodpovědnou osobu 

2) Platbou v hotovosti u organizátorů turnaje 

(po domluvě) 

http://www.fk-zalsi.estranky.cz/


Počet hráček: 5+1 (maximální počet hráček v týmu: 12) 

Hrací doba: 2x12 min (po celou dobu turnaje) 

dvě travnatá hřiště o rozměrech 50x35m 

rozměr branek 5x2m 

míč velikosti č. 5  

V areálu hřiště budou po celou dobu turnaje k dispozici sprchy pro hráčky. 

Každý tým obdrží na jeden hrací den balení vody zdarma. 

Občerstvení po celou dobu zajištěno. 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

POČET HRÁČEK A HRACÍ DOBA 

   HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ 

Povolená výstroj: gumotextilní nebo lisované kopačky  

(zákaz kopaček se šroubovacími kolíky).  

Tým musí mít jednotnou barvu dresů, kromě brankaře. 

  VÝSTROJ HRÁČEK 

Zahájení turnaje: 29. 7. 2017 v 9:00 hodin 

Zápasy se odehrají dle časového harmonogramu 

Finálové zápasy proběhnou v neděli 

  SYSTÉM TURNAJE 

Obec Jehnědí, FK Jehnědí 1980 

POŘADATELÉ TURNAJE 



   SUMMER DISCO PARTY 
  sobota 29. 7. 2017 od 20:00 hodin v areálu hřiště  

 

 

Zájem o ubytování a počet osob nahlaste pořadateli nejpozději do 20. 7. 

2017.     

Místo: Sokolovna v Jehnědí, nebo vlastní stany 

Cena: 50 Kč osoba za noc/sokolovna 

Vezměte si vlastní karimatky a spací pytle 

K dispozici sociální zařízení (sprcha, toalety). 

Vzdálenost od hřiště 400 m – mapy.cz 
 

Pro účastníky turnaje je zajištěna nedělní snídaně.  

 

   UBYTOVÁNÍ 

Zveme Vás na večerní 

SPONZOŘI TURNAJE 

               Kontaktní adresa: Martin Motyčka, FK Jehnědí 1980, Jehnědí 118,  

562 01 Ústí nad Orlicí  

Bankovní spojení: Moneta Money bank, číslo účtu: 2961217494/0600
 

CENY PRO VÍTĚZE 

Poháry za 1., 2. a 3. místo 

Vyhlášení nejlepší hráčky, brankařky 

a střelkyně 

VÍTĚZOVÉ: 

2014 – FK BAUMIT JABLONEC NAD NISOU 

2015 – DFK MNICHOVO HRADIŠTĚ 

2016 – DFO PARDUBICE 

http://mapy.cz/#!x=16.307283&y=49.968479&z=15&d=muni_2981_1&t=r&q=jehn%25C4%259Bd%25C3%25AD&qp=10.877933_48.375979_19.999723_51.078305_6&rp=m&l=15&m=9l8TLxX65p6Mfl.JjfmmM3HEJpfibKXf56

