První akce SPTO započítávaná do Zelené Ligy SPTO, ve které náš oddíl loni obsadil třetí místo, se
uskuteční 5. 10. 2019. Bude se jednat o turnaj minimálně pěti a vícečlenných družstev v indiánské
hře Lakros. Nejlepší týmy ze základních skupin pak postoupí do nadstavbové části do bojů o
medaile. Turnaj smíšených týmů proběhne na volném travnatém prostranství v Mariánském údolí.
Jeden zápas bude mít dva desetiminutové poločasy.
Doufáme, že našimi výsledky ve všech pěti věkových kategoriích dobře odstartujeme do nového
ročníku ZL SPTO. Dalšími soutěžemi pak bude březnový Orientační běh a dubnový Setonův závod.
________________________________________________________________________________

LAKROS
Kdy:

sobota 5. 10. 2019

Kde:

Mariánské údolí – travnaté plochy mezi jízdárnou a Kadlcovým mlýnem

Sraz:

7:30 hod u klubovny

S sebou, vybavení:

Vhodné je sportovní oblečení a obuv (kopačky) s gumovými kolíky s
ohledem na aktuální venkovní teploty a travnatý povrch hřišť a oblečení na
převlečení.
Mimo sportovního vybavení si vezměte též jídlo a pití na celý den, pláštěnku,
deníček, psací potřeby, oddílové tričko – jako dres, karimatku na sezení,
knížku na zabavení, jízdenky MHD (2 x 60 min), hrníček na teplý čaj.

Kategorie:

N
M
S
R
Old

Pravidla:

Hraje se dle pravidel Pionýrského lakrosu, ve sporných případech se hra bude
řídit aktuálními Pravidly Českého lakrosu.

Startovné:

80,- Kč/soutěžící (hradí 7. PS Borač)

- ročník narození 2010, 2011, 2012 a mladší – hřiště 7,5 m x 15 m
- ročník narození 2007, 2008, 2009 – hřiště 7,5 m x 15 m
- ročník narození 2004, 2005, 2006 – hřiště 15 m x 30 m
- ročník narození 2001, 2002, 2003 – hřiště 15 m x 30 m
- ročník 2000 a starší – hřiště 15 m x 30 m

Vyhlášení výsledků: cca v 17:00
Návrat:

cca v 18:00 ke klubovně, případně individuální domluva

Další informace:

Roman Rogi Valenta

63ptophoenix@seznam.cz

tel.: 720 114 501

