
 

 

 

 

 

 

Propozice  

26. Gala Mistrovství ČR  

dvojic a trojic starších žáků 2020 

 

 
Partneři ČNS 

 

 

 

   

    

 

 

 

 



 

 

Z pověření Českého nohejbalového svazu pořádá 

TJ AVIA Čakovice 

 

 

26. Mistrovství ČR  

dvojic a trojic starších žáků 2020 

 

Termín konání: sobota 20. 6. 2020 – dvojice, neděle 21. 6. 2020 – trojice 

Místo konání:  Sportovní areál TJ, Ke stadionu 828, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

Časový program:   

- 8:00 - 8:30 – prezentace 

- 9:00 – zahájení 

- 9:00 – 14:00 – zápasy ve skupinách – 3 kurty 

- 14:00 – 17:00 – vyřazovací finálové boje – 2-3 kurty 

- 17:30 – vyhlášení výsledků 

 

Přihlášky: 

- Dle Termínového kalendáře na sekretariát STK ČNS do 5. 6. 2020, (i.skoda@nohejbal.org) 

- http://registry.nohejbal.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=196 

- Maximální počet startujících sestav: 24 

 

Startovné 

-  Startovné se dle Rozpisu jednorázových soutěží ČNS nehradí. 

 

Řídicí orgán: 

- STK ČNS – Ivan Škoda, i.skoda@nohejbal.org, tel.: 606 625 867 

 

 

Soupisky a registrační průkazy: 

- Při prezenci budou akceptovány elektronické soupisky v listinné podobě s příslušnými podpisy 

nebo elektronicky zobrazené 

 

Rozhodčí: 

- Deleguje Komise rozhodčích ČNS. 
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Hrací systém: 

- Hraje se dle platných pravidel ČNS, soutěžního řádu a Rozpisu jednorázových soutěží včetně 

dodatků. 

- Nasazení provede řídicí orgán soutěže 

Při nepříznivém počasí: 

- Sportovní hala Neratovice, Kpt. Jaroše 233/26, Neratovice  

Stravování: Základní občerstvení bude zajištěno přímo v areálu (nápoje, káva, párky atp.) 

Pro obědy a večeře lze využít možnosti stravování v okolí areálu. 

Globus Čakovice, Kostelecká 823, Praha – Čakovice 

U Herčíků, Vyhlídkova 313/16, Praha – Čakovice 

Pizza za sto, Bělomlýnská 58/1, Praha – Čakovice 

Cafe / Restaurant U Parku, Theinova 996/2, Praha – Čakovice 

Restaurace U Michala, Cukrovarská 857, Praha – Čakovice 

 
Ubytování si zajišťují účastníci sami a záleží na aktuální situaci a případných omezeních nařízených 
státními orgány  
 
Doporučení: 
 
Penzion U Zralých 
Nabízí pohodlné ubytování pro služební cesty, rodinné dovolené i turistické cesty za poznáním Prahy a 
jejího okolí. Penzion se nachází v klidné lokalitě severní části hlavního města Prahy, v Praze 9 – Čakovice. 
Je obklopen zahradou, jejíž dominantou je obrovský letitý buk. 
Kontakt: 
Ke Stadionu 164/3, Praha 9 – Čakovice, tel. 603 895 657, email: ivanazrala@seznam.cz 
http://uzralych.webnode.cz/ 
Vzdálenost od nohejbalového areálu: 0,6 km (1 min. autem, 8 min. pěšky) 
 
Hotel Klaret 
Hotel Klaret nabízí ubytování v jedno, dvou, třílůžkových a rodinných pokojích s vlastním sociálním 
zařízením za příznivé ceny. Na pokojích je zdarma WIFI připojení a LCD SAT TV. V ceně ubytování je 
snídaně formou teplého a studeného bufetu s bohatým výběrem, každodenní úklid a výměna ručníků.  
Kontakt: 
Cukrovarská 144/60, Praha 9 – Čakovice, tel. 720 40 20 90, email: rezervace@hotelklaret.com 
http://www.hotel-klaret.com/cz/ 
Vzdálenost od nohejbalového areálu: pěšky 0,6 km (8 min.), autem 0,8 km (2 min.) 
 
Ubytovna Praha 
Levné ubytování již od 145 Kč. Ubytovna Praha zajišťuje ubytování pro firmy působící v Praze i pro 
jednotlivce. Ubytovna Praha je celoročně velmi vytížená, doporočujeme proto ubytování v této 
ubytovně rezervovat s předstihem 5 - 14 dní. 
Kontakt: 
Cukrovarská 33/21, Praha 9 – Čakovice, tel.  603 203 182, email: info@ubytovna-praha.cz 
http://www.ubytovna-praha.cz/ 
Vzdálenost od nohejbalového areálu: 1,1 km (2 min. autem, 13 min. pěšky) 
 
Hotel Imos 
Nový moderní Hotel IMOS nabízí ubytování ve 33 dvoulůžkových pokojích, třílůžkových pokojích a 6 
apartmánech. Kapacita hotelu je 90 lůžek. Ubytování je vhodné pro turisty i pro služební cesty, pro 
jednotlivce i zájezdy. 
Kontakt: 
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Za tratí 686, Praha 9 – Čakovice, 196 00, tel. 721 520 520, email: rezervace@hotel-imos.com 
http://www.hotel-imos.com/cz/ 
Vzdálenost od nohejbalového areálu: 1,5 km (4 min. autem, 18 min. pěšky) 
 
Ubytovna Praha Čakovice 
Ubytovna Imos Praha 9 nabízí dlouhodobé i krátkodobé ubytování pro jednotlivce a firmy za velmi 
příznivé ceny. Provozovna prošla v lednu 2014 celkovou rekonstrukcí a je nově zařízena. Na všech 
pokojích je LED TV, bezplatný WiFi internet a lednice. Nabízí ubytování v prvotřídní čistotě. 
Kontakt: 
Za tratí 680/2, Praha 9 – Čakovice, tel. 722 410 410, email: info@ubytovanipraha.cz 
http://www.ubytovnapraha.cz/ 
Vzdálenost od nohejbalového areálu: 1,5 km (4 min. autem, 18 min. pěšky) 
 
Ředitel Mistrovství ČR: 
Petr Barnat 
e-mail: barnatpetr@gmail.com 
tel.  724 273 440 
 
Sportovní areál TJ, Ke stadionu 828,  196 00 Praha - Čakovice 
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Partneři nohejbalového oddílu TJ AVIA Čakovice 
 

SPORT 

Alena  

MUDr. Jiřina Sýkorová  

 soukromá praktická 

lékařka Jan Vokáč  -  montáž 


