–
Usporiadateľ:
Patrón MM-SR:
Miesto turnaja:
Termín:
Typ turnaja:
Prihlášky:
Štartovné:
Prezentácia:

Pravidlá
a podmienky
účasti

.
Rozhodcovia
a delegáti
.
Protesty:
Úhrady:
Ubytovanie:
Stravovanie:
Ocenenia:
Poistenie:
Usporiadateľ
si vyhradzuje
právo

NK Dobrá Niva, SSNA,
Obecný úrad Dobrá Niva,
Tenisový areál ZŠ Dobrá Niva (48°28'14.6689" N,19°6' 2.7719" E)
Sobota – 29. jún 2019 od 8°°hod.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky
v trojdopadovom v nohejbale trojíc
Záväznou prihláškou je spätné potvrdenie účasti OV(email)
10,00 € – člen druţstva (v cene guľáš, pivo a minerálka)
od 8. 00 do 8. 30 hod. – vedúci druţstiev
(!!! prihlásenie na mieste neakceptujeme !!!)

Hrať môţu:
- registrovaní muţi nad 50 rokov veku bez obmedzenia
- SR - v druţstve maximálne jeden hráč z Interligy
- ČR - v druţstve maximálne jeden hrajúci extraligu
- ţeny a ţiaci /SR,MR,ČR... - bez obmedzenia/
Hrá sa podľa platných pravidiel nohejbalu s výnimkami:
- tri dopady do hracieho poľa
- dve antukové, jedno asfaltové ihrisko
- organizátor si vyhradzuje právo určenia hracieho systému
s tým, ţe kaţdý účastník hrá minimálne tri zápasy
Delegát MM-SR – Hrubej Jozef/člen KK SNA
Hlavný rozhodca – Dusko Ján/ rozhodca SNA,
Delegovaní rozhodcovia schválení OV MM-SR
Do 15 minút s vkladom 10,00 € u hlavného rozhodcu
a delegáta so zástupcom hráčov, v prípade zamietnutia
vklad prepadá v prospech usporiadateľa
Usporiadateľ hradí len vopred zmluvne dohodnuté náklady
Na poţiadanie zabezpečí usporiadateľ
Počas celého trvania turnaja zabezpečí usporiadateľ
(guľáš, pivo, minerálka, gril. klobása ....)
- putovný pohár pre víťaza MM-SR
- poháre a vecné ceny pre prvé tri druţstvá
- diplom a vecné ceny pre individuálne ocenených hráčov
Účastníci štartujú na vlastné poistenie (doporučujeme kartu poistenca)
a) na jednotné oblečenie druţstiev (minimálne tričká)
b) na jednu súťaţ a jeden zápas exhibične mimo
MM-SR pre divákov

srdečne pozývame na tieto
Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky
v trojdopadovom
nohejbale trojíc
všetkých priateľov nohejbalu, ale aj dobrej zábavy.
Dúfame ţe sa vydarí počasie a MM - SR kaţdému prinesú to, čo od nich očakáva. Našim cieľom je zapojiť do nich čo najviac ľudí, ktorí prejavia záujem. Máme
dosť skúseností s organizovaním turnajov a naše podujatia majú medzi nohejbalistami
po organizačnej stránke veľmi dobrý kredit. Zároveň chceme ukázať tým, ktorí sa nohejbal len učia hrať, ako na to.
Slovensko patrí v nohejbale k absolútnej svetovej špičke. Aj v minulosti napr.
2016 v Brne na MS muţov si z dvojíc odniesli naši reprezentanti zlaté a trojíc strieborné
medaily ktoré mali vo verejnosti veľmi pozitívnu odozvu. My dúfame, ţe tieto MM – SR
tieţ prispejú k šíreniu dobrého mena slovenského nohejbalu, k dobrej prezentácii
nášho regiónu, klubu a sponzorov.
Vieme však, ţe športovci to dnes nemajú ľahké a tak sme sa v organizačnom
výbore rozhodli pomôcť tým najmladším - ţiakom. V rámci turnaja „čisto“ ţiacke druţstvá hrajúce pod hlavičkou SNA nemusia platiť štartovné.

Účasť prisľúbili:
-

mnohé známe mená a druţstvá z SR, ČR ...

čo vám bráni zúčastniť sa respektívne prispieť na dobrú vec?
Tešíme sa na vašu účasť.

Organizačný výbor MM-SR:
Mgr. Ján Slosiarik
 0907 257 883
Ján Kristeľ
 0903 635 510
Ing.Miloš Kováč
 0905 918 004
Ing. Pavel Ţiga
 0917 736 584
Ján Dusko
 0944 006 488

riaditeľ MM-SR
predseda organizačného výboru
- prihlášky, organizačné zabezpečenie, info tabule
technicko-organizačné zabezpečenie
- ihriská, zápisy výsledkov, info tabule, stravovanie
technicko-organizačné zabezpečenie
- ubytovanie, bufet, stravovanie
hráčska oblasť
- zápisy výsledkov, rozhodcovia

Nohejbalový klub Dobrá Niva
Školská 3, 962 61 Dobrá Niva
info: http://www.nohejbal-sk.sk

číslo účtu – SK7709000000000402209990
IČO- 37950754 DIČ- 2021990597
e-mail: kristeljan62@gmail.com

Predchodca M-SR

-I. 2003: Turnaj o pohár starostu Dobrej Nivy (1.DPMK)
0. 2004: Turnaj o pohár starostu Dobrej Nivy (1. Revúca)

Medailisti od prvých ročníkov *MM-SR
I.2005(34): 1. K,N. Mesto,2.Vrakuňa ,3.ţiaci – SR
II.2006(18): 1. K,N. Mesto,2 Apollo BA.,3. Vrakuňa
III.2007(24): 1. K,N. Mesto,2.Vrakuňa,3.B.Bystrica
IV.2008(15): 1.Trnava,2.Tornaľa,3.Hradby Krupina
V.2009(12): 1.Necpaly,2.B. Bystrica,3.K,N. Mesto
VI.2010(14): 1.Necpaly,2.Vrakuňa,3. K,N. Mesto
VII.2011(18): 1.Hlohovec,2.Necpaly,3.Vrakuňa
VIII.2012(18): 1.Hlohovec, 2.Trnava, 3.Maďari
IX.2013(17): 1.Patrioti D. Niva, 2.Necpaly, 3.Sliač
X.2014(17): 1.Turzovka, 2.Profe, 3.RAK
XI.2015(25): 1.NK Climax Vsetín, 2.Turzovka, 3.Pustkovec
XII.2016(15): 1.Sliač, 2.NK Climax Vsetín, 3.Patrioti D.Niva
XIII.2017(25): 1.NK Climax Vsetín, 2,záp.SK mix, 3.Trnava
XIV.2017(18): 1.Patrioti D.Niva, 2,Sliač, 3.RA - ţiaci

XV.2019(?): ? „moţno aj tvoje druţstvo“

Na našich majstrovstvách ste mohli vidieť a stretnúť tieto osobnosti:
Karol Polák, Joţo Pročko, Mariana Kovačechová, Dušan Tittel, Miloš Glonek, Laco Pecko, Robo Beňo,Lukáš Jurík, Mišo Chovan ...
Hrali u nás/v Dobrej Nive/:
Laco Ivanecký, Laco Bertko, Marian a Jaroslav Ţigala, Marek Novosad, Marek Tomčišák,Igor Mišák, Štefan Forrai, Julo Pittner,
Ján Brutovský, Patrik a Martin Perun, Milan Iţol, Laco Stupák, Gabo Viňanský, Marian Mihok, Marian Danko ...
Danka Perunká, Lucia Beďová, Katka Danková, Martina Pilárová, Gabriela Viňanská, Katka Tibenská ,Monika Dţidziková ...

