Pozvánka na Zimní turnaj 2019
Vážené lakrosačky, vážení lakrosáci,
rád bych vás všechny touto cestou pozval na letošní Zimní turnaj. Letos se bude hrát na hřišti
Reitknechtka v Praze - Pankráci a to o víkendu 19. - 20.1.2019. V případě manšího počtu
týmů, bude turnaj pouze jednodenní. A pokud bude přihlášeno méně než 6 týmů, tak bude
turnaj zrušen.
Startovné činí 800,- Kč/tým. Tato částka již obsahuje vratnou částku 200Kč. Vrácení vratné
částky je podmíněno zúčastněním se turnaje v plném rozsahu (tým musí odehrát a odpískat
všechny zápasy stanovené rozpisem turnaje) a dodržením pravidel stanovených pro tento
turnaj. Startovné můžete platit převodem na účet 203074309/0800 nebo osobně ve Squash
centru Arbes na Arbesově náměstí (po předchozí domluvě na tel. 777190200). V případě
převodu na účet uveďte do zprávy pro příjemce tým, za který startovné posíláte.
Veškeré závazné pokyny budou publikovány na webu ceskylakros.cz před začátkem turnaje.
Hrát se bude podle platných pravidel českého lakrosu a to včetně pravidel pro jednotné
dresy. Vezměte to prosím na vědomí, ať se vyhneme zbytečným nepříjemnostem a
nedorozuměním. Přihlášky (Přihlašuji tým … dostačuje) zasílejte elektronickou formou na
emailovou adresu aaadis@seznam.cz nejpozději do čtvrtka 10.1.2019. Počet týmů není
omezen, rozpis a systém turnaje se proto objeví na internetu až po uzávěrce přihlášek.
Přihlášení na turnaj vám potvrdím zpět na email, ze kterého přihláška přišla. Pokud se tak
nestane do 2 pracovních dnů, kontaktujte mě na tel. Čísle 777 763 034. Spolu s přihláškou
prosím zašlete co nejpřesnější soupisku vašeho týmu (jména a příjmení hráček a hráčů spolu
s čísly dresů). Zaslání soupisky do 10.1.2019 je jedením z pravidel turnaje a jeho porušením
se připravíte o 50,- Kč z vratné částky.
Hrát se začne v sobotu od 9:00, v 8:30 je prezentace týmů u pořadatelů, kde týmy mohou
také doplnit zaslané soupisky.
Na hřišti bude také pro Vás zajištěno občerstvení.
Mimo chuti zahrát si lakros s sebou nezapomeňte rozhodčí, tenisáky, vše v kvalitě co
nejlepší.

Těšíme se na vás!
Za pořadatele,
Nikolas Adámek

