GOODWILL CUP 2016
Praha, Česká republika / 9. 4. 2016
Vážení sportovní přátelé,
moc nás těší, že jste se v tak hojném počtu přihlásili na náš pohárový závod „Pohár Dobré
vůle – GOODWILL CUP 2016“, 24. ročník závodu v moderní gymnastice. Je nám velkou ctí
přivítat Vás u nás v Praze v sobotu 9. 4. 2016 v naší sportovní hale v Radlicích a těšíme se na
vás.
Zasíláme podrobnější pokyny k závodu. Více na poradě ☺ :
Letos budeme moci v průběhu celého sportovního dne shlédnout více než 200 gymnastek
z České republiky, dovolte nám tedy, abychom Vám zaslaly organizační pokyny k tomuto
závodnímu programu tak, abychom závod plynule zvládli, samozřejmě s Vaší podporou a
spoluprací.
PORADA trenérek a rozhodčích pro dopolední závod proběhne v sobotu od 8.40 – 8.55 hod.
PORADA trenérek a rozhodčích pro odpolední závod proběhne v sobotu od 11.45 – 12.15 hod.
Na poradě obdržíte startovní listiny a sled závodu a zároveň i rozlosování rozhodčích pro
jednotlivé kategorie.
V příloze tohoto emailu rovněž najdete ROZPIS ROZCVIČENÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM
ZÁVODU.
ZÁPISY SESTAV prosíme doručit nejpozději do 30. 3. 2016 na adresu Blanka Ksandrová,
Bronzová 2025/31, Praha 5, 155 00, a to v 5-ti vyhotoveních. (ne doporučeně) POKUD DO
TOHOTO DATA NEOBDRŽÍME ZÁPISY SESTAV, NEBUDOU GYMNASTKY PŘIPUŠTĚNY
K ZÁVODU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Občerstvení pro trenérky a rozhodčí bude připraveno jak na stolech, tak i po celou dobu
závodu v závodní kanceláři. Rozhodčí i trenérky se mohou během závodu kdykoliv
občerstvit. Zároveň Vás touto cestou zveme na polední oběd do závodní kanceláře, kde bude
pro vás připravena bohatá nabídka dobrot.
Občerstvení pro závodnice (voda, ovoce, müsli tyčinky) budou připraveny u rozcvičovací
plochy.
Po celou dobu závodu bude v hale otevřena restaurace.
Závod bude propagován v internetových sítích a časopise Pražská pětka.
Závod bude snímat Česká televize – ČT Sport!!!
Výsledky závodu budou rozdány po skončení každé kategorie a jednotlivé oddíly obdrží
výsledky po skončení celého závodu.
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Prvé tři závodnice obdrží medaili, pohár, diplom, květinu a věcný dar, závodnice od 4tého
místa obdrží na památku diplom a věcný dárek jako upomínku na náš závod. Rozhodčí pak
malou pozornost a květinu a dáreček jako upomínku na tento sportovní den.

DOVOLUJEME SI POŽÁDAT VŠECHNY ZÁVODNICE O PŘEZUTÍ A ROZHODČÍ A
TRENÉRKY, ABY MĚLY OBUV BEZ OSTRÝCH PODPATKŮ – NAŠE SPORTOVNÍ
HALA MÁ CITLIVÝ POVRCH A V TÉTO OBUVI JE VSTUP NA PLOCHU PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁN. PŘEDEM DĚKUJEME.

Šťastnou cestu do Prahy a na shledání se těší

Blanka Ksandrová, v.r.
Předsedkyně odd. MG / hlavní rozhodčí závodu
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