Duha Klub Dlažka nabízí svou sportovně-kulturní akci pro generaci sportovců a hráčů 40+

Grandiózní Dláždění
2. ročník soutěže smíšených týmů Rajnochovice 20. - 22. 9. 2019
Příhlášky na www.dlazka.cz
Info, pravidla, fota, pořadí najdete zde: http://velkedlazdeni.dlazka.cz

Velkolepý turnaj pro maximálně 12 družstev 6–8 členných týmů

Akce proběhne za finanční pomoci statutárního města Přerov.
Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: V každém týmu minimálně tři ženy a minimálně tři muži. Dvě kategorie
do 50 let a nad 50 let (členem týmu může být jen hráč starší 39 let) – bereme průměrný věk týmu. Soutěžit se
bude spolu, ale vyhodnotíme týmy zvlášť dle věkového průměru. Soutěž rozhoduje tým zkušených mladých
rozhodčích v čele s Vladimírem Biolkem (pokud máte tip na další rozhodčí - ozvěte se).
Na 99% bude ringo (smíšené trojice 6/3 + dvojice muži i ženy 4/3), volejbal (minimálně 5 lidí v týmu, z toho
aspoň dva muži a aspoň dvě ženy, 5/1), mariáš (licitovaný, 2 hráči, A 3/2 + 3/2 ), nohejbal (trojice, podle
starých pravidel, BP čili bez rozdílu pohlaví, 3/1), scrabble 1-2 BP (3-1), šachy (1 M a 1 Ž čili 1 muž 3/2 a 1
žena 3/2 ), orientační hra (3 hráči, BP, 3/1), dánské kuželky (3-6 BP, 3/1), kroket (dvojice muži a dvojice
ženy, obě 3/2), petánque (dvojice muži a dvojice ženy, obě 3/2), badminton (smíšené dvojice 2/1), stolní tenis
(mix, singly M i Ž, každý 4/3), sběr kladných bodů (Zubr cup, dřevo i houbosběr - 1-8 hráčů, vždy 4/3),
abalone (1M a 1Ž, vždy 3/2), střelba (luk, šipky i vzduchovka - vždy
1 M a 1 Ž, vždy 3/3), Dlažka test (1-8 hráčů, 3/1), kimovka (1-2 M a
1-2 Ž, vždy 2/2), aktivity (2-4 BP, 3/1),
grandiózní taneční šou (max. 4 minutové
vystoupení na přinesenou skladbu, 1-8 hráčů, 4/1,
hodnotí se taneční umění, ohozy a choreografie) +
1-2 překvapení (vždy 3/2).
Ubytování - každý tým dostane dvě chatky po 4
postelích, spacáky vlastní. Strava - zajištěna.
Občerstvení též vč. čepovaného piva (za peníze). Zákaz vlastních
beček a kouření v areálu tábora mimo vyhrazených míst.
Akce je pořádána za finanční podpory
Statutárního města Přerov.
Cena: 7654,- Sleva 50,- Kč za hráče v týmu staršího 50 let. Sleva 100,- pro členy
Duha Klubu Dlažka. Sleva 100,- pro účastníky, kteří byli pořadateli Velkého
Dláždění 2019.
Jde hlavně o to zahrát si! My slibujeme, že si krásně zahrajete! O to jde! Jako vždy
nám i vám!
Mussur (vedoucí turnaje) + Vladimír Biolek (hlavní rozhodčí) + další skvělí pořadatelé

