DOUBRAVAN
( 4. ročník )
Disciplina:

Kord veteráni - družstva

Pořadatel:

TJ Lokomotiva Teplice - Klub sportovního šermu www.sermteplice.cz

Ředitel:

Karel Biebl – tel. 602 464 272

Rozhodčí:

po dohodě, nebo si účastníci rozhodují sami

Místo:

ZŠ a MŠ Koperníkova ul.2592, Teplice
Šermírna KSŠ Teplice ( viz mapa šermírny na www.sermteplice.cz )

Datum:

14. února 2016
start v 10.00 hodin

Přihlášky:

orientačně písemně do 12.2.2016 na e-mail
karel.biebl@seznam.cz
nebo nejpozději 1/2 hodiny před zahájením turnaje

Startovné:

300,- Kč / družstvo

Ubytování:

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz
Hotel Panorama www.tepgastro.cz
Více na http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD

Občerstvení Je možné zakoupit na místě
Poznámka:

Každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní riziko, dle svého
aktuálního zdravotního stavu.

Diplom :

Na diplomu bude uvedeno jméno družstva, jména závodníků a umístění.
Diplom dostane každý účastník.

Pohár :

Dostává vítězné družstvo. POZOR – Pohár je putovní !
Vítěz o něj bude po celý rok řádně pečovat a na dalším ročníku ho vrátí
pořadateli.
Kdo ho vyhraje třikrát, tak putovní pohár doputuje a vítěz si ho může strčit
do … vitrínky.

Družstva : Sestavení družstev je možné jen z veteránů, kteří šermují AK 0 – AKIV
Družstva mohou být smíšená, tzn. různého pohlaví.
Členové družstva mohou být z různých oddílů.
1.Věkový součet v družstvu musí činit alespoň 150 let !!!
NEBO
2. Složení družstva – AK 3, AK2, AK 1 (nebo AK1 může nahradit AK 0 )
Systém soutěže bude vyhlášen před zahájením turnaje. Je závislý na počtu
startujících družstev.

Nejčastěji kladné otázky :
Dotaz: Kde je Zaschke ?
Odpověď : Yetti ?
Dotaz :
Jsem žena. Mohu přijet?
Odpověď : Ano. Budete i šermovat ?
Dotaz :
Je mi třicet let. Nejsem na turnaj moc mladý ?
Odpověď : Ne. Jen si sežeňte – nejlépe – dva osmdesátníky.
Dotaz :
Ochořel mi partner. V družstvu jsme zůstali jen dva, co máme dělat ?
Odpověď : Přijet ! Třetí se vždycky najde.
Historický dotaz: dokazující sílu turnaje
Dotaz :
Bude i druhý ročník, když je první ročník v závorce ? Jinak Vám chci poděkovat za
nápad uspořádat turnaj družstev.
Odpověď : Uvidíme, jak to letos dopadne. ( I. ročník ) jsme dali do závorky pro případ
totálního propadáku. Jinak nápad udělat družstva není náš. To chtěl Franta Ryneš.
My mu jenom chtěli udělat radost !
Dotaz :
Nejsme z jednoho oddílu. Pod jakým názvem máme startovat ?
Odpověď : Teplice A, Teplice B, Teplice C, Teplice D …..E…F…..
Dotaz :

Jsme Hradečtí Orli. Přiletíme Pendolínem. Jaký autobus MHD nás odveze
od nádraží do tělocvičny ?
Odpověď : Vás dva žádný ! Volejte Českou ornitologickou stanici !
Dotaz :
Protestuji !
Odpověď : Protestujeme proti protestu !
Dotaz :
Protestuji proti protestu na můj protest !
Odpověď : Protestujeme proti protestu na náš protest proti Vašemu protestu !
Dotaz :
Protestuji proti …( komunikaci přerušil kolaps emailové schránky )
Anonymní dotazy :
Dotaz :
A nevezési dij túl drága.Én csak egy szegény orvos. Szeretnék egy kedvezmény !
Odpověď : Štefane….?!
Dotaz :
Bude turnaj obodován do veteránského žebříčku MČR ? Jaký bude koeficient?
Odpověď : Martine…?!
Dotaz :

Nemám vlastní kordy. Občas zapomenu podvestu, podkoulenky, šňůru…
Mohu se přesto zúčastnit turnaje ? ( podpis nečitelný )
Odpověď :Můžete, pane Lískovec !

