
P R O P O Z I C E 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy ve spolupráci se  SŽDC, s.o.  
pořádají  

 
Turnaj v sálové kopané 

O pohár Předsedy SOSaD 
 
  
Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy a SŽDC, s.o. 
  Organizačně zajišťuje ZO SOSaD Děčín 
  Sportovní akce se koná s příspěvkem z C - FKSP 
 
Termín:   28. října 2017 od 10:00 hodin (prezentace od 9:30 hodin) 
 
Místo konání:  Sportovní hala Libouchec  
 
Řízení turnaje:  Čestný ředitel: Jan Kadečka – přednosta SOSaD 

Ředitel turnaje: Bc. Lubomír Michalec, tel: 730 572 000,  
Email: lubomir.michalec2@sosad.cz 

   Organizační pracovníci: členové ZO SOSaD Děčín 
 
 
Podmínky účasti:  Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

akcí hrazených z prostředků C - FKSP SŽDC, s.o. 
 

Účastník soutěže se úhradou startovného nezabývá, je věcí dohody generálního 
ředitelství SŽDC a pořadatele soutěže. Účastníci startují v době svého volna, bez 
nároku na refundaci mzdy. 
Zúčastnit se turnaje mohou všichni zaměstnanci SŽDC a jejich rodinní příslušníci, 
ale jsou vítáni i ostatní zaměstnanci z ČD i Carga. 

   
Přihlášky:         Každý zúčastněný tým předloží při prezenci jmenný seznam účastníků (prezenční 

listinu s osobními čísly účastníků) – maximálně 15 osob s určením vedoucího týmu 
Závazné přihlášky přijímá: 
Bc. Lubomír Michalec tel: 972 241 366 nebo 730 572 000 

  
nejpozději do 12. 10. 2017 

   
 

Předpis:  Hraje se dle pravidel pro sálovou kopanou a těchto propozic. Hraje 4 + 1 hráčů, 
střídání je libovolné.  

 
Systém: Hrací doba a systém turnaje bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev. 
 
Rozhodčí:  Zajišťuje pořadatel. 
 
Protesty:                 Protesty se nepodávají, hrajeme to především pro zábavu a ředitel turnaje si to 

ohlídá jako vždy. 
 
Ceny: Vítěz obdrží putovní pohár předsedy SOSaD. První, druhá a třetí mužstva obdrží    
  poháry, všichni dostanou ceny za umístění a bude oceněn nejlepší hráč a brankář. 



 
Pojištění: Účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání sportovní akce základní úrazové 

pojištění individuálně na vlastní náklady. Každý účastník sám odpovídá za ověření 
svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. 

 
Ubytování:  Zajišťuje pořadatel dle požadavků účastníků před i po turnaji.  
                                   (počítá ses ukončením turnaje v pozdních hodinách). 
 
Stravování:    Zajišťuje pořadatel i s nealko pitným režimem. 
 
 

 
 
 
 


