MČR Bubble Football 2015
4. Krajské kolo – kraj Královéhradecký
(propozice)

JE TO TU!
Čtvrté krajské Mistrovství ČR v Bubble Footballe odstartuje v kraji
Královéhradeckém.
Datum:
Sobota 6.6.2015 od 10:00

Místo:
Rock for People 2015 - Hradec Králové, festival park
GPS:
50.2446114N, 15.8405686E
Přihlášky:
Celý proces registrace probíhá na webu www.mistrovstvibublin.cz
Máš také možnost napsat nám na email info@mistrovstvibublin.cz či na FB Crazy Bubbles CZ do zpráv, my Ti pošleme přihlášku
se všemi podrobnostmi, kterou vyplníš a uhradíš startovné. Přijetí přihlášky a následné potvrzení účasti je podmíněno zaplacením
startovného.

Řádně jste tedy přihlášeni ve chvíli, kdy se nám Vaše platba objeví na denním výpisu z účtu.
V opačném případě vám registraci nemůžeme potvrdit a může se stát, že již nebudou volná místa pro týmy, které se
chtějí registrovat až na místě v den turnaje.

POZOR!! ČASTÝ DOTAZ !!
Jedná se o sérii turnajů, kam se může přihlásit úplně KDOKOLIV.
Nejedná se o „PROFI“ ligu!
V celé sérii MČR jde sice o hodně – postup do celonárodního kola, následný postup na Mistrovství světa 2016
v Německu, PRIZE MONEY a hodnotné ceny, ale hlavním cílem je skvělá zábava pro všechny věkové kategorie, pohlaví,
sportovce/nesportovce. Týmy mohou být namixované. Start není omezen věkem.
Odkaz na Facebook událost:
https://www.facebook.com/events/818367691592854/
Týmy:
4 hráči v poli (celkový počet osob v 1 týmu může být až 8), týmy mohou být namixované.
Doporučujeme tým složit z 6 – 8 hráčů (rozloží se startovné mezi více osob a nebudete tolik unavení díky možnosti střídání)

Kapacita:
16 týmů

Obuv a oblečení:
Vhodná sportovní obuv; oblečení – nejlépe jednotné dresy, či jednotná barva triček, případně rozlišováky

Hrací doba:
5 + 5 minut / 1 zápas

Systém:
4 skupiny po 4 týmech -> následně vyřazovací boje + malé finále a finále

mob.: +420 607 088 077
email: info@mistrovstvibublin.cz
web: www.mistrovstvibublin.cz
facebook: crazybubblescz

Kategorie:
„OPEN“ – jedna kategorie bez věkového omezení (pod 18 let písemný souhlas zákonného zástupce, formulář dodáme)

Startovné:
1.600 Kč / tým – do startu turnaje zbývá 2 týdny a více – platba předem (při 8 hráčích v týmu – 200 Kč / osobu)
2.000 Kč / tým – do startu turnaje zbývá 2 týdny až 1 týden – platba předem (při 8 hráčích v týmu – 250 Kč / osobu)
2.400 Kč / tým – do startu turnaje zbývá 1 týden a méně – platba předem, případně na místě (při 8 hráčích v týmu – 300 Kč / osobu)
Startovné se hradí skrze registrační formulář na webu www.mistrovstvibublin.cz
V případě nutnosti hradit startovné jinou formou nás předem kontaktujte! Děkujeme.
Startovné se hradí na účet 2400785950/2010. Do popisu platby je nutné uvést název vašeho týmu / kontaktní osoba / krajský
turnaj. Popis platby tedy bude vypadat např. takto: Bubliny / Franta Vomáčka / kraj XY

Ceny:
Vítěz krajského kola získá kvalifikaci do celonádrodního kola – finále MČR Bubble Football 2015.
První 3 týmy získají - medaile + diplomy, věcné ceny a hlavně nevšední zážitek.
Ve finále MČR se pak bojuje o postup na Mistrovství světa 2016 v Německu, PRIZE MONEY, hodnotné ceny a o prestiž.
Časový plán turnaje (bude případně upraveno dle počtu přihlášených týmů):
8:30 – 9:45 prezence
10:00 - 18:00 turnaj
18:15 vyhlášení výsledků

Pro jakékoliv dotazy nás kontaktuj:
- emailem na info@mistrovstvibublin.cz / wesy@mistrovstvibublin.cz
- zprávou na FB Crazy Bubbles CZ
- telefonicky – 607 088 077 / 733 630 445

Dodatečné informace:
- bubliny jsou stavěné pro osoby o maximální hmotnosti do 105 kg. Hra v bublině není vhodná pro osoby trpící srdečními
problémy, případně klaustrofobiky či těhotné ženy, osoby trpící na výrazné bolesti zad a krku.
- návštěvníci a účastníci turnaje nejsou pojištěni; každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí a případné vlastní pojištění,
pokud má takové sjednáno.
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