
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ ČCE  
 

     

„O DŘEVĚNÝ POHÁR“ 
 

24. ROČNÍK 
 

 

Milí volejbaloví příznivci, nadšenci a "blázni", 

 

srdečně Vás zveme na 24. ročník celocírkevního volejbalového turnaje ČCE  

"O dřevěný pohár", který se bude poprvé konat v hanácké „pivní“ 

metropoli v Litovli u Olomouce v prostorách krásné sportovní haly ZŠ 

Vítězná. Sám název tohoto pečlivě vybraného místa napovídá, že ten kdo 

přijede, nemůže prohrát. Vyhrát může sice vždy jen jeden, ale nám jde 

hlavně o to, abychom se zase po roce setkali, pobavili se a příjemně prožili 

jeden krásný a sportovně laděný den.  

Turnaj je otevřený všem zájemcům, jen bychom včas potřebovali vědět, 

kolik Vás přijede. Proto Vás prosíme o zaslání závazně vyplněné přihlášky 

nejpozději do 27.5.2011 nejlépe e-mailem. Přihlášení po tomto termínu je 

možné pouze po telefonické dohodě na tel. 604 374 688 – Jan Ryšavý. 



Termín turnaje:  4.6. 2011 

Místo konání:  Sportovní hala ZŠ Vítězná Litovel u Olomouce (viz plánek). 

Časový harmonogram: 8.15 - 8.45 hod. prezentace volejbalových týmů. 

8.45 hod. oficiální zahájení turnaje, losování do skupin, organizační záležitosti, poděkování sponzorům… 

    9.00 hod. začátek turnaje ve skupinách. 

18.00 hod. (předběžně) slavnostní vyhlášení výsledků, předávání cen, ukončení turnaje. 

Startovné: Poplatek za družstvo činí 500Kč (v ceně je pronájem haly, občerstvení pro družstvo, ceny…) 

Hrací systém: Bude upřesněn v den turnaje podle počtu zúčastněných družstev.  

Družstva mohou (ale nemusí) být smíšená. Počet hráčů v družstvu je libovolný, na hřišti však max. 6.  

Podrobnější informace k hernímu systému a pravidlům se dovíte při zahájení turnaje. 

Technické podmínky: Celý turnaj bude probíhat v hale, na třech kurtech. Rozhodčí pro jednotlivé zápasy budou delegováni 

z řad hráčů zúčastněných mužstev.  

Vezměte si s sebou sportovní obuv, která nezanechá šmouhy na palubovce!!! Totéž platí i pro 

přilehlé prostory (chodby, šatny atd.), vedení školy na toto klade velký důraz!!! 

    Šatny, sprchy, sociální zařízení budou k dispozici. 

Strava: Bude zajištěno občerstvení ve vestibulu haly. 

Noclehy:   Pokud bude potřeba zajistit nocleh, kontaktujte Petra Kosteleckého na tel. 724 776 574 

 

Plánek místa turnaje:                 

 http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=z%C5%A1%20v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A1%2C%20litovel@sss=1@s

sp=115203180_124776140_155376748_155250380@x=139201040@y=134651648@z=16 

 

GPS:     49°42'16.546"N, 17°4'51.766"E¨ 

Zajímavosti o místě: http://www.litovel.eu/ 

 

Těšíme se na příjemně strávené chvíle při tradičním sportovním klání. Věříme, že využijete této nabídky a přijedete si nejen 

zasportovat, ale také popovídat se "starými" nebo „novými“ známými. Každopádně svojí účastí pomůžete zase alespoň o rok, 

prodloužit volejbalovou tradici celocírkevního turnaje ČCE „ O dřevěný pohár“. A pamatujte! V Litovli, nebudete litovat!!! 
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http://www.litovel.eu/


 

Přihlášky zasílejte na:  rysavy.jan@volny.cz  popř.  Jan Ryšavý 

Sadová 659 

         783 72, Velký Týnec  

tel. 604 374 688  

 

nebo:    kostelecky@litovel.cz popř. Petr Kostelecký 

        tel.  724 776 574 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PŘIHLÁŠKA 

 

Doporučení: 

 

Přepošlete tuto pozvánku a přihlášku dalším 

potencionálním zájemcům!  

 

Vytvořte i více družstev z jednoho sboru! 

 

Přijeďte ochutnat „nefalšované hanácké 

škopek kvalitniho zlatavyho moku a voňavy 

tvargle z regionu“! 

 

Nenechte zaniknout téměř 25. letou tradici! 

  

 

Název družstva 

 

 

 

 

Počet hráčů 

 

 

 

 

Jméno kapitána 

 

 

 

 

Kontakt tel.+e-mail 
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