
 

III. kolo Českého poháru kadetek ve volejbale 
 

 
 
Pořadatel:  
− TJ Slavia Hradec Králové z pověření KM Českého volejbalového svazu. 
 
Termín: 
− 29.1.2011 – 8:30, začátky prvních utkání 
− 30.1.2011 – 9:00, začátky prvních utkání 
 
Hala: 
− TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové 500 03, zastávka MHD (spoje č. 6 a 12) 

Průmyslová škola.  
 
Parkování: 
− parkování u haly TJ Slavia je v sobotu do 18:00 zpoplatněno, před halou je parkovací 

automat (cena je 40,- Kč na den). 
 
Hlavní pořadatel: 
− Sergej Makarov - mobil 776 456 003, e-mail:  s.makarov@vsjgroup.cz, 

s.makarov@seznam.cz,. 
 
Termín přihlášek: 
− do 16.1.2011 e-mailem na adresu hlavního pořadatele. 
 
Ubytování: 
− ubytování bude v DM zdravotní školy, případně Vocelova a Hradecká cca 3 min chůze od 

DM zdravotní školy a max. 10 min od haly Slavie, 
− dle závazných požadavků 240,-Kč os./noc, 
− místo bude upřesněno 18.1. po zaslaní přihlášek 
− každé družstvo předloží v recepci soupis hráček (jméno,příjmení,datum narození a adresu 

bydliště). 
 
Stravování  
− je možno objednat na sobotu snídaně – 41,- Kč, oběd, večeře 65,- Kč, 

      neděli snídaně – 41,- Kč, oběd 65,- Kč  
po celou dobu turnaje bude otevřeno bistro Pod rampou, 

(snídaně a večeře v jídelně zdravotní školy sousedící s internátem, oběd v zasedací místnosti 
Slavie): 
− případné drobné změny v objednaných počtech ubytování a stravování je třeba hlásit do 

26.1.2010, 
!!!!! nelze rušit závazně objednané ubytování a stravování !!!!! 
− platba bude upřesněna během turnaje. 
 
Ostatní informace: 
− hraje se podle pravidel volejbalu a rozpisu ČP, 
− každé družstvo si zajistí vlastní míče, 



 

− družstva se budou moci rozcvičovat na vedlejších kurtech a také na ochoze - (na ochoze 
přísný zákaz s míči!!!),  

 
Časový harmonogram: 
 

Den/čas Kolo osmička 

Sobota 29.1.   
8:30 1. kolo 1 osmička 
9:45 1. kolo 2 osmička 
10:45 2. kolo 1 osmička 
11:45 2. kolo 2 osmička 
13:00 3. kolo 1 osmička 
14:00 3. kolo 2 osmička 
15:00 4. kolo 1 osmička 
16:00 4. kolo 2 osmička 
17:00 5. kolo 1 osmička 
18:00 5. kolo 2 osmička 
 
!Hraje se maximálně 10 minut po skončení předešlého zápasu! 
 

Den/čas Kolo Č. zápasů 

Neděle 30.1.   
9:00 6. kolo 1 osmička 
10:00 6. kolo 2 osmička 
11:00 7. kolo 1 osmička 
12:00 7. kolo 2 osmička 
 
!Hraje se maximálně 10 minut po skončení předešlého zápasu! 
 
 
 
 
V Hradci Králové, 5.1.2010                                                          Zpracoval: Sergej Makarov 


