
 
 NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC - 26.srpna 2017 - Praha 3, Na Balkáně (tenisový areál TJ Spoje)

PROPOZICE TURNAJE 

kde: Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně 812 (tenisový areál TJ SPOJE) 
kdy: sobota 26. srpna 2017 (registrace od 8:00 do 8:55, úvodní slovo 

pořadatelů 8:55, výkop 9:00) 
pořádá:  NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. (původní nohejbalový oddíl TJ SPOJE) 
startovné: 400,-Kč/tým 
hra:  trojice, tři dopady, dle pravidel ČNS 
úroveň:  neregistrovaní a registrovaní do úrovně kraje 
kontakt: Pavel Jouza, telefon: 608829568, 
email: nohejbalzizkov@gmail.com 
přihlášky: do 20.8.2017 na uvedených kontaktech nebo přes ZZZZ 
další info: www.nohejbalzizkov.cz 

Neváhejte s přihlášením 

 Ke dnešnímu dnu (13.8.) přihlášeno už 11 týmů - viz seznam na straně 2) a 
dalších cca 4-5 týmů přihlášeno nezávazně ústně, zapište se na „Zetkách“! 

 kromě bistra v areálu, přímo u kurtu párty stan a stánek s občerstvením 

 pro děti hráčů “skákací“ nafukovací gumový hrad 

 drobný dárek pro každého v termínu přihlášeného hráče 

pokud bude tento tým na závěrečném 

ceremoniálu přítomen. V jiném případě 

udělí organizační tým cenu dle svého 

uvážení, nebo ji neudělí. 

 Cena pro nejstaršího a 

nejmladšího účastníka bude 

udělena: 

na základě informace, která bude 

hráčem sdělena (ověřena) při 

přihlašování k turnaji a pokud bude 

oceňovaný hráč přítomen na 

závěrečném ceremoniálu. V jiném 

případě udělí organizační tým cenu dle 

svého uvážení, nebo ji neudělí. 

 Ocenění „Objev turnaje“ bude 

uděleno: 

dle uvážení organizačního týmu na 

závěrečném ceremoniálu. 

 Miss BALKAN CUP 2017 bude 

uděleno: 

dle uvážení organizačního týmu na 

závěrečném ceremoniálu. 

 

 

F I L M 
 

Nenechte si ujít téměř desetiminutový 

zábavný film na motivy Sedmi statečných. 

Podaří se Chrisovi dovézt síť ke kurtu? 
 

 
 

Záběr z filmu v okamžiku, kdy hledači 

talentů přesvědčují organizátora turnaje, 

aby přidal čtvrté hříště…. Film sledujte 

na YOU TUBE videokanálu našeho 

oddílu ZDE. Nebo přejděte na web 

našeho oddílu www.nohejbalzizkov.cz a 

pusťte si film na úvodní straně. 

Příjemnou podívanou přejí organizátoři a 

produkční studio SAMfilm. 

Proč si vybrat právě 
Balkan Cup? 

 

 velké množství cen 

 ceny udělovány v mnoha kategoriích, 
včetně drobného dárku pro každého v 
termínu přihlášeného hráče!!! Viz též 
článek „CENY a OCENĚNÍ“ na této straně. 

 4 kurty 

 dohrává se i "dolů" 

 nikdo nepřijde jen na několik zápasů a 
každý bude vědět, jak dopadl 

 snadná dostupnost 
 přímo v hlavním městě - kdy jindy si 

můžete dojet zahrát turnaj tramvají:-) 

 rozhodčí s licencí 
 finálové zápasy píská rozhodčí s licencí 
 přítomnost pražských družstev 
 možnost ověřit si své kvality se soupeři 

před dohrávkami podzimní části soutěže 

 nafukovací gumový hrad 
pro děti hráčů i diváků k dispozici skákací 

 těší se na Vás organizační tým  
 
 

 

CENY a OCENĚNÍ 
Všichni budou spokojeni. Každý v 

termínu přihlášený hráč obdrží 

drobný dárek už při prezenci, vítězi 

bude předán putovní pohár a navíc 

budou v rámci turnaje uděleny další 

věcné ceny v těchto kategoriích: 
 

• věcné ceny (dárkové koše) pro první tři 

týmy 

• cena útěchy pro poslední tým 

• cena pro nejstaršího a nejmladšího 

účastníka (hráč) 

• objev (překvapení) turnaje 

• každý hráč obdrží drobnou pozornost 

• miss Balkan Cup 2017 (pro hráčku, 

divačku…) 
 

Všechny ceny budou udělovány až po 

finálovém zápase! – bez výjimky. 

Pomozte nám svojí přítomností udržet 

atmosféru turnaje až do finálových bojů  

a zatleskejte vítězům i dalším oceněným.  

Ocenění v některých kategoriích vybere 

organizační tým na základě své úvahy, 

taktéž je organizační tým oprávněn 

některou kategorii nevyhlásit a ceny 

neudělit, nebo vyhlásit novou kategorii i 

v průběhu turnaje. 

 Cena útěchy pro poslední tým - 

bude udělena pokud: 

bude zřetelné, který tým je poslední a 

mailto:nohejbalzizkov@gmail.com
http://www.zetlog.com/nohejbal/turnaje/balkan-cup-2017
http://www.nohejbalzizkov.cz/
http://www.zetlog.com/nohejbal/turnaje/balkan-cup-2017
https://www.youtube.com/watch?v=0ifdfoCry0g&t=181s
http://www.nohejbalzizkov.cz/


 

Jak se k nám dostanete: 

 AUTO: z obou stran ulice Na Balkáně  

 BUS: č. 109, 177, 182, 183, 195 - zast. 
Balkán 

 TRAM: č 1, 9, 11, 15 - zast. Knížecí Luka 

Přihlášené týmy (stav k 13.8. 2017): 

 CarpTeam-Ltm 
 Italská cukrárna 
 Příšovice 
 Spoje A 
 Balkánci 
 Kralupy 
 Český Brod B 
 Trezoři 
 Krasavci 
 Dřeváci 

 Solidní nejistota 

U příležitosti pořádání nohejbalového turnaje trojic Balkan Cup 2017 vydal NOHEJBAL ŽIŽKOV z.s., srpen 2017. 
Redakce: Ing.Pavel Jouza, Petr Samohejl. Kontakt: nohejbalzizkov@gmail.com, www.nohejbalzizkov.cz 

Všechna práva vyhrazena. Neprošlo jazykovou úpravou. NEPRODEJNÉ. 

Zajímavost 
 

U vstupu na kurt č.4 můžete 
spatřit něco mimořádného - 
exotický památný strom - Cedr 
Atlaský (Cedrus Atlantica). Jedná 
se o jediný památný strom na 
Praze 3. Jeho stáří je odhadováno 
na 110 let, průměr kmene 2m, 
výška 14m. 

 
 

Nechte na sebe zapůsobit tento 
neobyčejný strom nejen svým 
příjemným stínem, ale i opojnou a 
pro středoevropana nezvyklou 
vůní… 

Sponzoři a partneři: 
 

mapa areálu a umístění areálu v Praze  
 

HERNÍ SYSTEM: 

 pět skupin po šesti týmech (může být 
upraveno dle konečného počtu 
přihlášených týmů ad hoc rozhodnutím 
organizátorů). 

 postupují tři z každé skupiny a jeden 
nejlepší tým na 4. místě ze všech 
skupin. Hraje se na dva sety. 

 vyřazovací část (čtvrtfinále, 
semifinále, o 3.místo, finále) - nasazen 
vždy nejhorší tým proti nejlepšímu 
z jiných skupin. Stejně se dohrává i 
skupina nepostupujících (dle času). 

 umístění v základní skupině - dle 
bodů, při rovnosti bodů dle výsledku 
vzájemného zápasu, dle počtu míčů 
ve vzájemném zápase, dle počtu míčů 
ze všech zápasů, los. 

 postup ve vyřazovací části - hraje se 
na dva vítězné sety. Třetí set od 5:5. 

mailto:nohejbalzizkov@gmail.com
http://www.nohejbalzizkov.cz/

