
Otevřený turnaj v ringu  
„HANUŠOVICE RINGO OPEN“ 

 
 

  1. Pořadatel Sportovní klub Hanušovice, z.s. 
  2. Místo a datum  6. 11. 2022 - neděle,  tělocvična ZŠ Hanušovice, vchod mezi ul. Školní a Hlavní    

(hraje se pouze na 1 hřišti) 
  3. Časový  
      harmonogram 

začátek v 9:00 hod, konec nejpozději v 15 hod 
 

  4. Kategorie a   
      systém 
 

kategorie smíšených trojic bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti, na hřišti musí být vždy jedna žena 
nebo hráč starší 50 let nebo mladší 12 let. Přihlásit se můžou i jednotlivci, ze kterých budou vytvořena 
družstva. Družstvo tvoří libovolný počet hráčů, střídání je možné vždy po odehrání setu.   

  5. Přihlášky a   
      startovné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hrajeme  
         fair play ! 
 
 

Závazné přihlášky (kontakt uvedený v bodu 9 nebo přes fcb) včetně platby nevratného startovného do 
28.10. 2022 22.00 hod (odevzdání či připsání platby na účet), později jen v mimořádných případech či 
pro optimalizaci systému turnaje dle počtu účastníků. Při pozdější platbě či přihlášce + 100 Kč.   
 
Přihláška musí obsahovat: název družstva, klub nebo město, jméno a příjmení vedoucího, mail + tel. 

  
Počet družstev je omezen.  Rozhoduje dřívější přihlášení, včetně platby. Pokud nebude pořadatelem 
přihláška akceptována, bude platba startovného vrácena na stejný účet, ze kterého byla odeslána.  
 
Účastnický poplatek (startovné): 600 Kč za družstvo  
 
Platby v hotovosti nebo  na účet 2100313476/2010 (do zprávy pro příjemce název „ringo + název 
družstva“). V případě neuskutečnění turnaje bude startovné vráceno. V případě neúčasti je po domluvě 
s pořadatelem možné si zajistit náhradníka. V případě hrozící neúčasti přihlášeného družstva nás 
informujte co nejdříve.   

  6. Občerstvení  bufet  
  7. Pravidla Hraje se dle pravidel ringa. Bude upřesněno při zahájení. Počet setů v utkání bude upřesněn. 

Rozhodčími jsou vždy zástupci nehrajících družstev. 
  8. Ubytování         pokud potřebujete zajistit ubytování, kontaktujte nás s předstihem 

 
  9. Přihlášky a info Pavel Podvolecký, tel. 732 264 952, e-mail:  pavel.podvolecky@seznam.cz 
10. Parkování zákaz parkování aut před tělocvičnou. Parkování je možné na ul. Školní (vedle tv, u nádraží, za Penny) 

nebo na ul. Hlavní (před Penny nebo u pošty). 
11. Další nutná čistá obuv s nebarvící podrážkou, i při dočasném opuštění haly je nutné se přezouvat, zákaz 

kouření v tělocvičně i v prostoru před tělocvičnou, zákaz nošení jídla nebo pití v neuzavřených či 
skleněných láhvích do prostoru plochy tělocvičny, budou připraveny další doplňkové aktivity (např. 
crossbocia apod.),  pro rozcvičení je určen prostor za hrací plochou (nutné využít tak, aby po ukončení 
předchozího zápasu začal další do 1 minuty) 
 
Účastníci jsou pojištěni úrazovým pojištěním ČASPV. 
 
Do konce kalendářního roku se v hanušovické tělocvičně uskuteční další akce: 
- v sobotu 5.11. turnaj v badmintonu a crossmintonu 
- v sobotu 3.12. turnaj v malém víceboji a čtrnáctiboji 
- v sobotu 3.12. turnaj v crossmintonu (ještě nepotvrzené konání) 
- v neděli 4.12. turnaj ve volejbalu dvojic (tahané debly) 
Na všechny akce je nutná přihláška předem. V případě zájmu (zatím nezávazného) pošlete info na 
pavel.podvolecky@seznam.cz (pokud jste již neučinili). 

12. Šatny, nemoc,    
      covid 

První dvě šatny (druhé a třetí dveře v chodbě) jsou určeny pouze mužům, třetí a čtvrtá šatna pouze 
ženám. Bez výjimek. Vsup do šaten je pouze pro hráče. Pokud chcete mít samostatný prostor pro 
družstvo,  vyhradíme a ohraničíme vám po předchozí domluvě místo na tribuně nebo spojovací 
chodbě. Nutno oznámit při přihlášení. Dezinfekce bude k dispozici. Vyzýváme všechny 
k ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům turnaje. V případě zdravotních potíží na turnaj nejezděte a 
zajistěte si náhradníky. Svoji případnou neúčast nám oznamte co nejdříve. 
Všichni účastníci budou o případných dalších opatřeních na turnaji, např.  v souvislosti s COVID, 
informováni na facebooku zprávou nebo v události, případně e-mailem či tel.  

13. Změna propozic Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic. O případné změně budou účastníci 
informováni způsobem dle bodu 12. 

 
V Hanušovicích  6. 10. 2022                                                                                 


