
DUHA KLUB DLAŽKADUHA KLUB DLAŽKADUHA KLUB DLAŽKADUHA KLUB DLAŽKA    
nnnnabízíabízíabízíabízí    svou svou svou svou nejvýznamnějšínejvýznamnějšínejvýznamnějšínejvýznamnější                                                                                                         a nejzábavnější a nejzábavnější a nejzábavnější a nejzábavnější sportovní akci sportovní akci sportovní akci sportovní akci    

24. ročník           

 Velké Dlážd ění   

10.-12.5.2013               
 

 

Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž     
ssssmíšenýchmíšenýchmíšenýchmíšených                                                                                                                                    Spálovský mlýnSpálovský mlýnSpálovský mlýnSpálovský mlýn            

ttttýmů!ýmů!ýmů!ýmů!!!!!!!!!        
 

    

VVVVelkolepý turnaj elkolepý turnaj elkolepý turnaj elkolepý turnaj pro pro pro pro maximmaximmaximmaximálně álně álně álně 22225555 družstev, těch nejlepších z družstev, těch nejlepších z družstev, těch nejlepších z družstev, těch nejlepších z    nejlepších!nejlepších!nejlepších!nejlepších! A  A  A  A 
to zto zto zto z 23 23 23 23. Velkého Dláždění . Velkého Dláždění . Velkého Dláždění . Velkého Dláždění patnáct patnáct patnáct patnáct nejlepších nejlepších nejlepších nejlepších     ((((bráno ze zaplacených bráno ze zaplacených bráno ze zaplacených bráno ze zaplacených do do do do 
31.1.31.1.31.1.31.1.2020202013131313) +  ) +  ) +  ) +  2 2 2 2 ---- 3 3 3 3  družební   družební   družební   družební družstvadružstvadružstvadružstva +  +  +  + dalšídalšídalšídalší dle data zapla dle data zapla dle data zapla dle data zaplacení!cení!cení!cení!                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: V družstvu může být až 11 členůaž 11 členůaž 11 členůaž 11 členů (minimálně 4 z nich jsou ženského pohlaví a minimálně 
4 z nich je mužského pohlaví. Věkový  Věkový  Věkový  Věkový limit: limit: limit: limit: Minimálně 15 let. Je nutné absolvovat aspoň 22Je nutné absolvovat aspoň 22Je nutné absolvovat aspoň 22Je nutné absolvovat aspoň 22    zzzz    celkových celkových celkových celkových 30303030 disciplín.  disciplín.  disciplín.  disciplín.     

Na 99% budeNa 99% budeNa 99% budeNa 99% bude: : : : Abalone Aktivity Atletika Branný závod hlídek  Dáma Dánské kuželky Dlaždič Duatlon Golf – frisbee  
Horská kola Hula hu  Kroket Licitovaný mariáš Noční hra Nohejbal Orientační běh Pétánque Ringo Ringocesta Scrabble 
Speciál trefy (basket, šipky) Sport test Stolní tenis Střelba na branku Šachy Šimbal  Tanec Taroky Volejbal + překvapení                      

                                                                            Závěrečná štafeta.        Hudební večery – koncert + taneční hudba!!!                                                                        

                   Jde hlavně o to zahrát si!!! My slibujeme, že si krásně zahrajete!!! O to jde!!! Jako vždy nám i vám!!!  

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

Sledujte Sledujte Sledujte Sledujte www.dlazka.czwww.dlazka.czwww.dlazka.czwww.dlazka.cz !!! !!! !!! !!!    


