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PROPOZICE XV. MEZIKRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER
Hry se konají pod záštitou radní pro oblast školství mládeže a sportu Kraje Vysočina Ing. Jany
Fialové
a ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c.
Datum:

23. – 25. 6. 2016

Místo:

Třešť – areál SOŠ, SOU a OU Třešť (www.sskola-trest.cz)

Složení krajské výpravy:

hry jsou určeny pro zaměstnance krajů zařazených do krajských úřadů,
počítá se i s účastí krajských zastupitelů.
Krajský tým tvoří maximálně 12 sportovců, z nichž musí být alespoň 5 žen.

Přihlášky:

Prosíme o Vaše přihlášky písemnou formou na přiloženém formuláři
podepsané ředitelem příslušného krajského úřadu nejpozději do 20. 4.
2016 na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení mládeže a sportu – Ing. Milan
Kastner, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a elektronickou poštou na adresu:
kastner.m@kr-vysocina.cz

Startovné:

1.500,- Kč na účastníka
(příspěvek na ubytování, stravování, pronájem sportovišť a na další výdaje
spojené s pořádáním her)
Celkovou částku laskavě uhraďte převodem na účet Kraje Vysočina
číslo 4050005019/6800 nejpozději do 29. 4. 2016. (Variabilním
symbolem bude IČ kraje a platbu prosím označte, jako „startovné“.)

Ubytování:

dvoulůžkové pokoje na internátu přímo v areálu

Předběžný časový
harmonogram:

čtvrtek 23. 6. 2016
14:00 - 16:00 – příjezd, prezence a ubytování výprav
14.00 – otevření bufetu v prostorách zařízení
16:15 – porada vedoucích výprav
17:00 – 19.00 mezikrajský víceboj
19:00 – 20:30 večeře
pátek 24. 6. 2016
7:00 - 8:30 - snídaně
9:00 – 17:00 - sportovní aktivity na jednotlivých sportovištích
9:00 – otevření bufetu v prostorách zařízení
11:30 – 14:30 – oběd
18:30 – slavnostní vyhlášení výsledků a společenský večer

sobota 25. 6. 2016
7:00 – 9.00 snídaně
Odjezd výprav
Sporty:

Mezikrajský víceboj Družstva: dvanáctičlenné smíšené družstvo (minimálně 5 žen)
Volejbal

Družstva: osmičlenné družstvo (včetně 2 náhradníků), povinná účast
minimálně tří žen na hřišti

Stolní tenis

Družstva: dvoučlenné smíšené družstvo
Disciplína: dvouhra mužů a žen, smíšená čtyřhra (dle časových
možností)

Tenis

Družstva: dvoučlenné smíšené družstvo
Disciplína: smíšená čtyřhra podle platných pravidel tenisu

Popis příjezdové cesty:

Od Jihlavy
Pokud přijedete do Třeště od Jihlavy, pokračujte stále podle ukazatelů na
Telč. Hned za železničním přejezdem prudce vpravo do kopce. Potom
stále rovně až k areálu školy (viz mapka).
Od Telče
Po příjezdu do Třeště na první odbočce vlevo a hned na další vpravo a
stále rovně až k areálu školy (viz mapka).

Parkování:

Parkovat je bez problémů možné v ulicích vedoucích k areálu školy

Důležité kontakty:

předseda organizačního výboru:
Milan Kastner, kastner.m@kr-vysocina.cz 564 602 971, 724 650 274
sporty:
Petr Horký, horky.p@kr-vysocina.cz, 564 602 941, 777 578 822
Ivo Mach, mach.i@kr-vysocina.cz, 564 602 940
ubytování a stravování:
Jana Ablrechtová, albrechtova@kr-vysocina.cz, 564 602 942

Ing. Milan Kastner
předseda organizačního výboru

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

