Turnaj ve vybíjené o Brambacherský
pohár 2015
Tradiční volejbalový turnaj v Německu u našich partnerů AWO Vogtland se v roce
2014 změnil na Brambacherský turnaj ve vybíjené. Akci změna prospěla
a rozšířili jsme řady zájemců.
Propozice a další informace můžete sledovat v tomto článku a
Akcích debrujárů na rok 2015 - ZAHRANIČÍ - Německo - Turnaj ve vybíjené
v levém sloupci na hlavní stránce.
Zájemci o účast kontaktujte přímo ústředí AMD ČR.

Pozvání na turnaj ve vybíjené 2015 - AWO-Schullandheime im Vogtland
Přehled předběžně přihlášených týmů za AMD ČR
Kladno - Jiří Homola 10+3
Praha 10, Jakutská - vedoucí Zdenka Kočková 10 + 3
Praha 10, Břečťanová - vedoucí Dana Ungrová 10 + 3
Chceme vás informovat o následujících podmínkách:

PROPOZICE si můžete stáhnout
ZDE v DOC (633 kB) nebo ZDE v PDF (219 kB).
PRAVIDLA (v němčině) si můžete stáhnout
ZDE v DOC (699 kB) nebo ZDE v PDF (51,1 kB).
INFORMACE (v němčině) si můžete stáhnout
ZDE v DOC (562 kB) nebo ZDE v PDF (351 kB).
Složení týmů:
Týmy:
Věk:
Místo:
Termin:

10 žáků (minimálně 4 chlapci / 4 dívky) + 2 až 3 doprovod
může se účastnit cca. 10 týmů
členové týmu navštěvují v daném roce 4. třídu základní školy
Sportovní hala Netzschkau
24. – 26. dubna 2015

Rámcový program:
Pá.
16:00 – 18:30 předkola
Grilovací večer v SLH, táborák, přenocování v SLH
So.
Snídaně v SLH
9:00 – 14:30 předkola, mezi tím oběd v SLH
od 15:00 společné sportovní aktivity (např. koupání nebo Jumicar nebo minigolf ... )
Večeře v SLH Limbach, Disko pro všechny v Limbachu
Přenocování v SLH
Ne.
Snídaně v SLH
9:00 – 12:00 postupová kola, finále

Oběd v SLH
Strava a zabezpečení:

Ceny:

Strava v SLH „Schönsicht“ Netzschkau
SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.,
organizujeme také transport mezi SLH Limbach a Netzschkau
Putovní pohár pro vítězný tým
Poháry za umístění na 1 až 3 místě
Věcné ceny pro účastníky a diplomy pro všechny týmy

Pro turnaj ve vybíjené platí stejná pravidla jako pro ostatní výměny s Německem
- podrobné informace ZDE.
Srdečné pozdravy z Netzschkau
Michael Schwan
Vedoucí AWO-Schullandheime Vogtland

