FBC VALTICE
Florbalový klub, zapsaný spolek

Chcete zakusit turnajovou soutěžní atmosféru na vlastní
kůži? Pokud ano, tato pozvánka je pro Vás!
Florbalový klub FBC Valtice si dovoluje pozvat Vaši společnost na 13. ročník tradičního turnaje s názvem
„

FLORBAL CUP 2018“,

Základní myšlenkou turnaje je spojit lidi dohromady na sportovní akci, kde neni nouze o dobrou náladu,
bojovné výkony a nadšené ovace publika :-).

Turnaj proběhne v sobotu 3.11.2018 od 12.30 hod., prezentace od 12.00 hod., ve
Sportovní hale na ulici Mikulovská.
JAK NA TO: Sestavit družstvo -smíšené- nejméně 5 členné, které bude Vaši společnost reprezentovat. V
případě nedostatku hráčů (nebo hráček) můžete být přiřazeni do jiného družstva. Na hřišti můžou být za tým
maximálně 2 hráči se zkušenostmi ze soutěžních utkání v jakékoliv florbalové nebo hokejové lize,
zbytek tvoří opravdu nadšenci a amatéři.

CO S SEBOU: halovou obuv, která nedělá stopy, florbalovou hůl, sportovní oblečení stejné barvy pro
družstvo, dobrou náladu a chuť si zasoutěžit

STARTOVNÉ: 1300,-Kč/družstvo

DRUŽSTVA: Pozvaná sdružení, firmy a podnikatelé působící ve Valticích a v okolí,

HRACÍ SYSTÉM: 4 na 4 a k tomu brankař :-), osvědčenou podmínkou bude „žena na place“ – stačí mít v týmu
jednu ženu,pokud ovšem zvládne turnaj bez střídání - proto doporučujeme dámy dvě, systémem základních
skupin a následném play-off. Nebude chybět ani doprovodná soutěž o nejlepšího střelce turnaje.

OBČERSTVENÍ: zajištěno formou bufetu,
Zázemí: 4 šatny se sprchami, hlediště, časomíra, perfektní speakr
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FBC VALTICE
Florbalový klub, zapsaný spolek
!Brankářskou výstroj a hokejky zapůjčíme po předchozí domluvě!

V případě Vašeho zájmu o účast na turnaji, prosíme o potvrzení na emailové adrese či telefonních číslech v
záhlaví nejpozději do 31.10.2018 – neváhejte, zájem je velký a počet družstev omezen maximálně na 10.
Máte jedinečnou možnost se seznámit s další valtickou sportovní činností a svou účastí podpořit rozvoj tohoto
sportu ve Valticích a blízkém okolí.

Těšíme se na Vás
Ve Valticích dne 4.10.2018
FBC Valtice

Děkujeme sponsorům
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