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29. Letní Pantakové Hry 2006
Základní instrukce a informace
termín 9.-11.6. 2006 na sportovním stadionu v Soběslavi
•

Vyplněné přihlášky s vložným 300Kč (děti do 15 let 150Kč) odevzdávejte
prostřednictvím vedoucích (nebo zástupců tras) na červnové schůzi, případně
na místě.
Do 9.6.2006 odevzdávejte přihlášky a penízky Veronice Jiravové.
Individuální předání možno domluvit zde:
veronika20@centrum.cz nebo na mobilu 775 075 790.
Budete-li se přihlašovat až v Soběslavi, plaťte prosím přímo Martinu
Valentovi, mobil 603 439 869.
Přihlášky rozešlu 12.5.2006

•

Soutěže aneb co nás čeká: Najde-li se dostatek ředitelů soutěží, budeme se
moci utkat v těchto disciplínách:
JEDNOTLIVCI:
VCL (Velká cena Lužnice) – přespolní běh 23km řediteluje 13ka???
Sedmiboj - řediteluje 20ka hledáme pomocníky na jednotlivá stanoviště
Hod Šetinovým pytlíkem,
„Běh podlézavý“ - pod překážkami,
Běh 10000 palců (200m),
Výška výskoku
Skok vysokodaleký,
Běh π/2 (1500m)
+ jedna bolusová disciplína
Ping-pong – čeká na svého ředitele!!!!
Plavání – čeká na svého ředitele!!!!
Píčkap – řediteluje 26ka
Dětské soutěže – čekají na svého ředitele!!!
TRASY/SKUPINKY
Fotbálek ženy/muži – ředitel Martin Valent HEC
Volejbal – čeká na svého ředitele!!!!
Nohejbal - čeká na svého ředitele!!!!
Petangue - čeká na svého ředitele!!!!
Kuželky -bohužel nebudou, velká voda vytopila kuželnu!!!
Trasové soutěže - čekají na svého ředitele!!!!

•

Co nám nabízí stadion:
Travnatou plochu fotbalového hřiště
Běžecký ovál se čtyřmi dráhami
Tři kurty na volejbal (nohejbal)
Házenkářské hřiště s umělým povrchem na fotbálek
Dvě tělocvičny
Přihlášky a informace můžete získat u Veroniky Jiravová
veronika20@centrum.cz nebo na mobilu 775 075 790
O ředitelování soutěží se ucházejte tamtéž
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Stoly na Ping-pong
•

Noclehy:
a) V tělocvičně ve vlastním spacáku (zahrnuto ve vložném) (Pro část
lidí k dispozici žíněnky a gym. koberec) K dispozici 18.6 od 18 hod.
b) V turistické ubytovně za příplatek možné lůžko. Nutno zajistit
nahlásit při přihlašování. Neváhejte, je tam „jen“ 70 postelí. Přdnost mají
samozřejmě rodiče s dětmi.

•

Stravování:
Individuelní v místních restauracích – (motorest Paluba je přímo proti
stadionu). Pro sobotní večerní společnou zábavu je zajištěn sál.
V Soběslavi jsou i obchody takže možno nakupovat.

•

!!! Motivační soutěž!!!
Oceníme trasu (20. trasa je letos mimo soutěž), která bude na
Pantakovkách nejpočetněji zastoupena. Počítají se pouze platící účastníci
celkem.
Cena vám bude jistě chutnat, tak neváhejte a kontaktujte své kamarády. Těším
se na štosy přihlášek a balík peněz.

•

Ceny putovní a věcné:
Jistě víte, jak je milé k diplomu dostat i nějakou tu „hodnotnou“ cenu.
Takových cen není nikdy dost, proto vás prosím. Máte-li možnost získat
nějakou tu maličkost, reklamní předmět apod., tak sem s nimi. Resp. Dodejte
mi je prosím na červnovou schůzi nebo přímo do Soběslavi. Vyhráli-li jste
loni nějakou putovní cenu, pak ji prosím přivezte a nebo dodejte na schůzi.

Díky moc za pozornost a přihlaste se prosím v hojném počtu, ucházejte se o
ředitelování soutěží, vymýšlejte i nové netradiční soutěže.
Mějte se krásně a přijeďte si zahrát a zasportovat!
Za Dvacítku
Veronika Jiravová

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přihlášky a informace můžete získat u Veroniky Jiravová
veronika20@centrum.cz nebo na mobilu 775 075 790
O ředitelování soutěží se ucházejte tamtéž

