JENČÍKOVY LIHOVINY
DĚLAJÍ NÁM LASKOMINY!

Likérnická firma JENČÍK A DCERY, s.r.o.
spolu s nohejbalisty TJ SOKOL ČERNÝ BARON PRÁDLO, z.s.

si Vás dovolují pozvat
na 24. r. nohejbalového turnaje trojic

MEMORIÁL PETRA JENČÍKA

O 7 litrový pohár Amaretta
konaný v areálu nohejbalu a pití

v Prádle
v sobotu, dne 24. září 2022
turnaj se hraje na dvou kurtech – s asfaltovým a s antukovým
povrchem, do úrovně krajského přeboru
KDO SI PŘIHNE KRVESAJE
NA KURTU TO NEPROHRAJE!

občerstvení zajištěno, pití je nedílnou součástí klání (změna pravidel na
rozdíl od předešlých ročníků, viz níže!!)

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO NOHEJBALOVÝ TURNAJ
O 7 litrový pohár Amaretta
čl. I.
Po ukončení každého zápasu se dostaví min. 1 hráč obou
týmů k alko-komisaři, pod jehož dohledem vypije minimálně 1 hráč vítězů (hrající!!!) po jednom velkém panáku, tj.
1x0,04 l lihoviny z nabídky firmy Jenčík a dcery. Min. jeden
hráč poraženého týmu má povinnost vypít po jednom malém
panáku (0,02 l). Komisař dohlíží na bezprůtahové vypití do
dna. Teprve po splnění uvedených náležitostí je výsledek na
kurtu platný a bude zanesen do tabulky. Výjimku z tohoto
pravidla mají nezletilí hráči – pijí nealko. Je dovoleno však
mít v týmu max. 2 hráče do 18 let, při zachování
předešlých podmínek, tzn. nutnost řidiče!!!
čl. II.
Odmítnutí pití, pití liknavé či neúplné znamená pro vítězný
tým skreč zápasu s nulovým ziskem a všeobecné opovržení.
čl. III.
Nesplnění podmínek ze čl. I. znamená pro poražený tým
skreč s nulou a odečtení dvou bodů z konečného výsledku.
čl. IV.
Nad řádným průběhem pití bdí komisař, který má vždy poslední slovo a může v případě nejasností nařídit další rundu.
čl. V.
Dvojí porušení povinností z čl. I. znamená vyloučení týmu ze
soutěže, neboť je to považováno za pohrdání pravidly.
čl. VI.
Pořadatel má právo kdykoliv povolit výměnu hráče a činí to
zejména v případech, kdy střídající hráč v důsledku řádného
plnění požadavků ze čl. I. vidí na kurtu nadměrný počet
hráčů nebo balonů a není v důsledku toho plně soustředěn na
hru.

Pořadatel:
likérka JENČÍK A DCERY, s.r.o.
TJ Sokol Prádlo, z.s.
Termín: sobota, 24. září 2022
Místo konání: Prádlo u Nepomuka,
areál TJ Sokol Prádlo, z.s. (pod lesem)
Přihlášky: Pavel PELCR, 732 436 151,
pelcr@zsnepomuk.cz, nejpozději do 18. září 2022!
Prezentace: 8:30 až 8:45 hod na hřišti
Začátek turnaje: 9:00 hod.
Startovné: 400,- /tým
Hrací řád: dle pravidel se třemi dopady míče +
zvláštní pravidla, uvedená na vedlejší straně
Ředitel turnaje: Ing. Hana Jenčíková
335 01 PRÁDLO 5
tel.: 608 064 859
Ceny: putovní pohár a další nádoby plné
extra lihoviny

