
Duha Klub Dlažka nabízí v rámci akce „Evropa mladýma očima“
na počest předsednictví České republiky v Evropské unii

svou největší sportovní akci - 20. ročník soutěže smíšených družstev

Velké Dláždění
7.-10.5.2009Spálovský Mlýn

Vážení sportovci! Hráči! Vážená družstva - jistě kvalitní, vynikající! Vážení vedoucí, jistě též
kvalitní a vynikající! Máte šanci se dostat na velkolepý turnaj a bojovat na tomto turnaji o pocty
nejvyšší. Přihlásíte-li se, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů. Hrát a soutěžit však bude jen 24

družstev, těch nejlepších z nejlepších! 

20 nejlepších českých týmů 

4 pozvaná družební Eurodružstva (Dánsko, Belgie, Slovensko + ?)

Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: V družstvu může být  až 10-11
členů za podmínky,  že minimálně 5 z nich jsou ženského pohlaví (dívky,  ženy)  a minimálně 5
z nich je mužského pohlaví  (chlapci,  muži).  Pokud mezinárodní  týmy budou v menším počtu –
doplníme je našimi hráči. Věkový limit: Minimálně 15 let v době  akce, horní hranice neomezena.
Je nutné absolvovat aspoň dvaadvacet z následujících třiceti disciplín. 

Abalone Aktivity Orientační běh Badminton Člověče, nezlob se Dáma Dlaždič Duatlon Gymnastika
Horská  kola  Kopaná  Kroket  Lehká  atletika  Licitovaný  mariáš  Náhoda  -  noční  závod  Nohejbal
Pétanque (boccio)   Ringo Ringocesta Scrabble Speciál  trefy (hod na basketbalový koš, florbal,
softbal) Stolní tenis Střelba na terč (Vzduchovka + Šipky) Šachy Taneční maratónek Taroky Sumó
Šou (divadlo) Volejbal (Debl + Klasický volejbal) + Překvapení. Závěrečná štafeta.

Přeji  Vám hodně  úspěchů a  doufám,  že  Vaše  ambice  budou  směřovat  někam do  první
desítky, první šestky, dokonce snad i na bednu. O umístění někomu nejde a někomu jde. Ale
jde hlavně o to zahrát si. My slibujeme, že si opravdu krásně            

zahrajete!
O to jde!

           Mussur (Jaroslav Biolek) - vedoucí turnaje + další skvělí pořadatelé



Časový harmonogram pro hosty - mezinárodní týmy: Je možné přijet jeden
až tři dny  předem – program – turistika, cykloturistika, kulturní aktivity …    4.-5.5.09 v Přerově, od
6.5.09 ve Spálovském mlýně. Od 7.5.09 večer začíná turnaj, který končí 10.5.09 v 15,00 hodin
vyhodnocením. Je možné přespat do 11.5.2009 a odjet až ráno, ale opravdu bychom chtěli, abyste
vydrželi aspoň do závěru turnaje. Vlastní turnaj probíhá tak, že souběžně probíhá několik dílčích
akcí – např. 1 hráč jde na soutěž v šachách, dva na stolní tenis a 6 na volejbal, 1-2 střídají. Můžete
řadu  disciplín  vynechat  -  započítává  se  vám  pouze  nejlepších  dvaadvacet  výsledků.  U
mezinárodních  týmů  předpokládáme,  že  nebudou  hrát  aktivity,
scrabble, mariáš a taroky (pokud nebudou mít v týmu české hráče).
Ale  i  tak  zbývá  26  disciplín  a  z nich  se tým  musí  zúčastnit
minimálně dvaceti dvou disciplín. 

Informace k  jednotlivým soutěžím: Pravidla  některých
sportů budou upřesněna před soutěží, předpokládáme ale vaši znalost
pravidel.  Jednotlivé soutěže, herní systémy a jejich bodování vysvětlíme
pozvaným mezinárodním týmům na místě.

Strava: Pro pozvané mezinárodní týmy bude zajištěna po celou dobu pobytu. Je možné si v místě 
zakoupit občerstvení. 

Ubytování: Jeden tým = jeden velký pokoj (10-11 postelí) nebo 2- 3
chatky po 4. Doporučujeme vlastní spací pytle, ale je možno mít místní
deky s povlečením. Je možno si postavit i stan. Upozornění: Zákaz
kouření v budovách ! Kouřit lze jen na  vyznačených místech!  Zákaz
jakýchkoliv zvířat s sebou!

Doprava:  Vlastní. Akce proběhne v campu Spálovský mlýn blízko města Odry (East part of 
Czech Republic). Pokud přijedete 4. či 5.5.09 – přijeďte do města Přerov.  

Přihlášky a placení: Mailem na naši adresu a pošlete: název družstva, specifikaci 
ubytování, jméno vedoucího týmu a jeho telefon. Startovné se od těchto týmů nevybírá.  

Zdravotní zajištění a pojištění:  Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí  a jeho 
zdravotní stav odpovídá charakteru soutěže. Je třeba se pojistit proti úrazu samostatně. 

Co s sebou: Sportovní oblečení a obutí na trávu, na písek, do budovy. Může být i chladno či 
deštivo – pamatujte na to.  Na kola jsou nutné vlastní helmy (jsme schopni půjčit horské kolo).

Ceny pro nejlepší: Budou pro vítěze jednotlivých soutěží. Budou pro 1. - 6. a dvě speciální
pro 7. a 13. družstvo celkově. Vítěz obdrží putovní pohár. Nejlepší družstvo v kategorii fair  play
obdrží cenu. Také družstvo nejrecesněji vystupující a družstvo s nejlepší vlajkou.

Kultura: Bude československá diskotéka Maroše z Bratislavy! Ale i zpěvy s kytarami! Možná
i koncert? Že by i vaše kulturní vystoupení – záleží na vás. 

Co více? Těšíme se na vás – těšte se i vy. Bude pohoda, hádavé typy a
špatnou náladu nechte doma.  Prostředí je výborné, příroda krásná, hřiště 
táborová písková i s drny. - vedoucí a pořadatelé milí, fanoušci objektivní a
rozhodčí nejlepší. Vlajky s sebou!

Info:  Telefon: 00420603886644              
Internet: www.dlazka.cz Mail: dlazka@dlazka.cz

       Ahóóój! Jaroslav Biolek (Mussur) + Dlažka + Czech Republic
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