
 

 
 
 
 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko /// náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, 751 31, IČ: 70 956 464 

                    TSu, 5/2018 

 
Propozice 
14. ročníku Sportovních her mikroregionu Lipensko 
 
1. Pořadatel: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko 
2. Spolupořadatel: Obec Veselíčko, Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko 

Spolupráce: TJ Sokol Dolní Újezd 
3. Datum:   19. 5. 2018 
4. Místo:  Veselíčko 
5. Soutěže: Malá kopaná (5 + 1 hráčů) - sportovní areál Sokolská zahrada (SASZ) 

Volejbal (6 hráčů, z toho nejméně dvě ženy) - SASZ 
Nohejbal (3 hráči) - SASZ 
Stolní tenis (dvoučlenná družstva) - Kulturní dům v Tupci (KDT) 
Nejúspěšnější obec (součet počtu bodů dle umístění v kategoricích, nejméně bodů 
= nejlepší umístění, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší úspěšnost v disciplíně) 
 

6. Doprovodné soutěže: ukázka lukostřelby (SK Přerov) / zábavné soutěže (hod bečkou aj.) 
7. Podmínky účasti v základních soutěžních disciplínách: 

a) Každá obec, případně místní část může do každého turnaje vyslat maximálně 1 družstvo, 
     do soutěží stolního tenisu dvě družstva 
b) Účastníci musí mít trvalý pobyt v místě vysílající obce, nebo s obcí dlouhodobě spolupracovat 
c) Účastníci nejsou omezeni žádnou registrací ve sportovních oddílech či svazech 
d) Minimální věk pro aktivní účast je 15 let 
e) Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí - organizátor nezajišťuje pojištění hráčů 

8. Podmínky účasti v doprovodných soutěžích: bez omezení 
9. Přihlášení do soutěží: do 14. 5. 2018 prostřednictvím starosty (starostky) vysílající obce 

! dodatečné přihlášení bude řešit organizační výbor na akci samotné do 8.15 hodin! 
11. Startovní poplatek: 100 Kč za osobu, splatný při registraci (hradí vysílající obec) 
 

12. Občerstvení: Každý účastník, za něhož byl uhrazen startovní poplatek, obdrží občerstvení 
(prostřednictvím stravenek řízek, chléb a nápoje) 

13. Hrací systém: Bude stanoven dle počtu přihlášených družstev, spolu s bližšími informacemi bude 
vyvěšen na každém sportovišti 

14. Časový plán: 08.00 – sraz vedoucích týmů všech soutěží v SASZ ve Veselíčku 
08.00 - 08.30 - registrace účastníků 
08.30 - 09.00 – losování 
09.00 – slavnostní nástup 
09.15 – přesun sportovců ve stolním tenise do KDT (hasičské auto) 
09.00 - 16.30 – soutěže dle bodu 5 těchto propozic 
16.30 - 17.00 - vyhlášení výsledků: pódium v SASZ 

15. Rozhodčí: Budou určeni dle pokynu vedoucích jednotlivých soutěží 
16. Ceny:  Prví tři družstva v každé soutěžní disciplíně a prvních šest nejúspěšnějších obcí 

obdrží poháry, věcné ceny dle možností obcí (dle tradice min. 3 ceny za 1 obec) 
17.  Propagace: Přineste vlajky obcí, bannery obcí, případně další propagační materiály  
18. Zdravotník: Zajistí Obec Veselíčko 
19. Organizační 

výbor:  Tomáš Šulák, předseda DSO mikroregionu Lipensko, starosta Veselíčka 
Tomáš Nádvorník, starosta TJ Sokol Veselíčko (volejbal, nohejbal) 
Jaromír Skopal, člen TJ Sokol Veselíčko i TJ Sokol Dolní Újezd (stolní tenis) 
Eduard Rýček, starosta obce Dolní Újezd (fotbal) 
Marek Zábranský, tajemník TJ Sokol Dolní Újezd (fotbal) 
Milan Šelle, místostarosta obce Jezernice (soutěž týmů) 


