Za podpory MČ Brno - Nový Lískovec a Statutárního města Brna se uskuteční

a opět legrace
Již třináctým rokem hledáme nejlepší rodinný tým, který si najde v daný den čas a ještě k tomu zvítězí.
Opět jsou pro Vás připraveny disciplíny, na které se nemůžete připravit, ale můžete v nich vyniknout.
Na sobotu 22. června 2013 na ZŠ Svážná pro Vás připravilo občanské sdružení Bač line sport opět
nenáročné sportovní dopoledne - o putovní pohár. Disciplíny budou sestaveny tak, abychom co nejvíce
zkrátili prostoje a Vy se co nejvíce zapotili. Nebudeme soutěže zbytečně protahovat a jsme připraveni i
na vyšší počet účastníků.
Podmínky účasti:
1.dostavit se k soutěži
2. musíte mít chuť do nenáročného, ale zábavného sportování
3. startují rodinné dvojice s tímto omezením: dítě + rodič nebo dítě + prarodič (nominaci proveďte
v kruhu rodinném, otcovství nebude prověřováno!)
Výjimečně povolíme start dítě + teta, dítě + strýc
Zakázáno:
Povoleno:

Start se sourozencem ! (mohli by být příliš šikovní).
Mít s sebou rodinné zástavy, dresy, bubínky, trumpety, maskoty, tchyni, sportovní
formu.
Disciplíny:
Ničeho se nebojte, stejně víte, že se na naše disciplíny nemůžete připravit. Snažíme se
volit takové soutěže, aby nebyla žádná dvojice znevýhodněna ať již věkem či kondicí.
Navíc soutěže posuzují objektivní rozhodčí, takže nedochází k mylným výsledkům
a protestům.
Ceny:
Vítězný rodinný tým obdrží medaile, diplomy, pohár pro vítěze a putovní pohár.
Dvojice na 2.a 3. místě obdrží medaile a diplomy.
Občerstvení: Lze použít i vlastní, ale bude probíhat namátková dopingová kontrola.
Místo:
Sportovní areál při ZŠ Svážná - vstup vchodem od ulice Jihlavské.
Prezentace: v 8:30 hod přímo na sportovišti (nechoďte dříve, my taky rádi spíme)
Zdravotník: vzhledem k povaze soutěží bude přítomen zaříkávač.
Tato pozvánka zároveň slouží jako omluvenka pro pozdější návrat vybraných reprezentantů
jednotlivých rodin. (Platná pouze pro tento den).
Věřím, že skalní sportovci nebudou zahálet a přihlásí se do soutěže. Ukažte i Vy dětem, že se umíte
hýbat a že máte smysl pro humor a soutěživost. Na Vaše sportování se těší Vaši vděční pořadatelé.
Trenéři Bač line sportu o.s.

PŘIHLÁŠKU POŠLETE PO DĚTECH DO 20.6.2013 nebo se přihlaste v 8:30hod v den
závodu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
Příjmení rodinného týmu: ...................................................................................................
Jméno dítěte: ........................................ Jméno druhého v týmu: .....................................

