
 

 

Mistrovství  České Republiky Ultimate Frisbee 

Kategorie Open a Ženy 

Prosetín (okres Chrudim,PSČ 53976, GPS  z.š. 49° 49’ 59’’ z.d. 15° 57’ 15’’)  

Datum: 23.-24.6.2012 

 

Prozatímní informace 

Hřiště travnaté (4x ultimate v jednom areálu) 

Jídlo  

- Snídaně (na hřišti 7:30 – 10:00, běžnou formou)  

- Jídlo a pití během dne zajištěno hospůdkou na hřišti, tekutiny všeho druhu, nanuky, sušenky 

a jídlo připravované na grilu) 

- Večeře se bude vydávat na hřišti, výběr ze 4 jídel,  

1) Svíčková s knedlíkem,  

2) Kuřecí řízek se šťouchaným bramborem,  

3) Smažený květák s bramborem,  

4) Těstovinový salát s kuřecím masem,  

další možností je objednání polévky - Hovězí vývar. 

Objednávky jídel prosíme zaslat na adresu zeliho@seznam.cz do středy 13.6.2012 do 22hod. 

- Možnosti restaurací, nechcete li využít večeří, které zařizuje pořadatel, máte možnost výběru 

z několika restaurací ve Skutči, přímo v Prosetíně se večer nevaří. 

Spaní ve stanech v označeném prostoru vedle hřiště 

Parkování v okolí areálu SK Sokol Prosetín 

Eco  tournament - kanystry a pitnou vodou budou u každého hřiště (týmy nedostanou balíky vod), 

bude označen kohout s pitnou vodou, kde si budou moci všichni natočit dle potřeby. Dále si dovezte 

vlastní sklo, jinak budete pít, při nákupu nápojů v hospůdce, z kelímků a tvořit velké množství 

plastového odpadu.    

mailto:zeliho@seznam.cz


Wc – bude zajištěno v kabinách (2x dámský a 1x pánský + 3x pisoár), dále poblíž stanového městečka 

budou postaveny 2x mobilní toalety. 

Sprchy a koupání – Sprchy budou v několika provedeních. Sprchy v kabinách s omezenou kapacitou 

teplé vody v bojleru a venkovní sprchy využívající solární energie k ohřevu teplé vody. Další možností 

je koupaní v zatopeném lomu, vzdáleném pouze 200m od hřiště.  

BONUSY TURNAJE: 

- Wi-fi – během turnaje bude v okolí hospůdky na hřišti možnost bezplatného připojení 

- KÁVA ZDARMA bude vydávána během dne v hospůdce na hřišti 

- LOUNGE – mezi oběma fotbalovými hřišti bude vybudován odpočinkový stan  

- BABY FRIENDLY TOURNAMENT – v areálu SK Sokol Prosetín je dětské hřiště s pískovištěm, 

prolézačkou, kolotočem a houpačkami  

- Možnost pronájmu víceúčelového hřiště (basketbal, tenis, nohejbal, fotbálek)s večerním 

osvětlením 

- ECO tournament 

- Solární sprchy  

- Koupání v zatopeném lomu  

 

Rozpis: bude až bude a snad se na nikoho nezapomene  

Kapitánský mítink (čas bude upřesněn dle rozpisu) 

Valná hromada – během mistrovství proběhne Valná hromada ČALD, termín valné hromady bude 

upřesněn v rozpise a v upřesňujících informacích, které budou zaslány před turnajem. 

Vybavení obce: Vlak, Autobus, Obchod sobota 7-11hod, 2x hospoda,  

Kulturní akce v okolí:  

- Výročí 70 let od vypálení obce Ležáky (vzdáleno 4km) 

- Rychtář Fest 2012: vstup od 14:00, start 15:00, kapely: 

TOMÁŠ KLUS + VYPSANÁ FIXA + MANDRAGE + VÁCLAV NECKÁŘ + TLESKAČ + UDG a Prague 

Conspiracy .Oblíbený Rychtář Fest, který si již před mnoha lety našel své místo na letní 

festivalové mapě, Vás ani letos neochudí o ty nejzajímavější interprety. Mezi prvními jmény, 

jež jsou potvrzené pro ročník 2012, se objevili stále populárnější rockeři Mandrage, plzeňská 

ska skupina Tleskač nebo legendární Václav Neckář, který slaví velké úspěchy po návratu na 

koncertní podia a jeho singl Půlnoční se stal nejúspěšnější písní roku 2011. Další zveřejněnou 

kapelou jsou matadoři Léta s Rychtářem UDG. 

Připomínám: 

Objednávky večeří do středy 13.6.2012 do 22.hod, ideální by bylo poslat i počty hráčů. Pošlete na 

adresu zeliho@seznam.cz  

Dotazy nebo připomínky také na zeliho@seznam.cz  

http://www.tomasklus.cz/
http://www.vypsanafixa.cz/
http://www.mandrage.cz/
http://www.vaclavneckar.cz/
http://www.tleskac.cz/
http://www.udg.cz/
mailto:zeliho@seznam.cz
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