
Dobrý den dámy a pánové, 
vzhledem k tomu, že 12.11. začínáme naši zimu s turnaji Žijeme hrou v TCM v Brněnských Ivanovicích 
 v nafukovačce na UT, a protože to tam není naše :-), musím napsat pár pokynů, abychom 
předešli případným nepříjemnostem. Seznamte se s nimi nejen Vy, ale i Vaši hráči a 
rodiče, prarodiče, zkrátka ať to ví všichni..
1. hrací doba bude 24 nebo 18 min, pak 1 minuta na vyměnění mužstev (musí to být bleskovka :-))
2. každý tým odehraje 4 nebo 5 zápasů, rohy se kopou, auty se kopou nebo vyjíždějí
3. dbejte na včasný začátek zápasů - zápas bude ukončen přesně jak je napsáno na plánu, tzn. pokud
zápas začne později, bude kratší... Aby se nenatahoval program...
4. startovné bude 1200 Kč na jeden tým/ 2000 Kč za dva týmy..
5. vyvěšeno bude vždy pořadí zápasů, výsledky se evidovat nebudou
6. zápasy řídí buď rozhodčí nebo  trenéři, jejichž mužstva hrají (pokud se domluví, že rozhodčího nepotřebují),
každý jednu polovinu jde "pouze" o radost ze hry, podle toho se i chovejte na lavičkách :-)), nějaký aut, roh či faul 
odpískaný nebo neodpískaný je pouze další situace, na kterou musí kluci rychle reagovat,
tzn., že se zase naučí něco nového.. A že z toho dostanete gól? NO A??? 
7. požádejte doprovod Vašeho týmu o slušné povzbuzování bez zbytečného hádání,
slovního napadání a vulgarit - v takovém případě budou muset opustit areál
8. každý trenér odpovídá za chování svého mužstva při turnaji, případná škoda se musí
nahradit
9. pohlídejte, ať si kluci nekopou v hale, když se hraje zápas - je tam málo místa a  není
příjemné, když míč vletí na hřiště
10. občerstvení je na své náklady v bufetu v TCM 
11. Důležité: Po budově TCM se musí kluci pohybovat v civilní obuvi - kopačky, turfy jsou zakázány!!
Je to z důvodu černých čar z UT, které se dělají... Do hrací obuvi se kluci přezují před vchodem nebo 
v hale!!! 
12. V CELÉM AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ!!! KDO CHCE KOUŘIT, MUSÍ AŽ
ZA PLOT, KTERÝ OHRANIČUJE TCM!!!

Moc Vám děkuji za prostudování a předání pokynů...  David Kříž, Žijeme hrou
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