
 

Časový program XXXXXIII. ročníku: 
 
PÁTEK : 
SOBOTA: 

Možný příjezd družstev, dle požadavků, nutné 
předem nahlásit počty ( omezený počet míst v 
chatkách)   

08.00 - příjezd do Čestic 
08.30 - rozlosování, porada s vedoucími družstev 
09.00 - nástup sportovců - slavnostní zahájení 
09.15 - rozehrání soutěží 

18.00-19.00 - vyhodnocení soutěží 
   

19.00 –24.00 
hod. 

 Možné posezení v našem areálu 

   
   
 
 

 Kategorie: Družstva hrající o Pohár Národního finále 
                                  okresní –  ligové soutěže 
    
                     Vítězové posledního ročníku:   
    
                      muži:  TJ Sokol Rybník 
                      ženy:  Volejbal Křenovice 
  
 
Po všechny dny bude zajištěno občerstvení a domácí kuchyně přímo ve 
sportovním areálu. 
Organizační výbor TJ SOKOL Čestice vám přeje hezké počasí, mnoho 
úspěchů ve hře a věří, že se vám bude i letos v Česticích líbit a tento turnaj 
bude pro Vás přípravou na volejbalovou  sezonu  2019 - 2020. 

 
 

  ZDAR   53. ROČNÍKU NÁRODNÍHO FINÁLE VE VOLEJBALU ! ! 
 

Informace oddílu volejbalu TJ najdete též na adrese: 
 

http://www.cestice.wz.cz/ 
 
 

 



53. ROČNÍK 
NÁRODNÍHO FINÁLE 

        vesnických a zemědělských družstev 
 

mužů a žen ve volejbalu 
  

 

 
 

ČESTICE 
SOBOTA   31. SRPNA  2019 



 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel : TJ Sokol Čestice, volejbalový  oddíl (okres Rychnov nad Kněžnou) 
Datum  konání :  31.srpna 2019 
Místo konání : 7 antukových kurtů + 1 kurt  s umělým povrchem TJ SOKOL 
Organizační výbor: 
   ředitel Národního  finále:  Sršeň  Miloslav 
   hlavní rozhodčí –                 Václav  Židů 
   za KSV ČVS:                       Vyhlídal Miroslav 
                                                                                             
  Technické zabezpečení: 

technické zajištění-              Vladimír Jiruška, Milan Pantůček 
propagace a výsledky -       Dušan Piatnica, 
občerstvení - stravování:     Richard Chaloupka, Michal Sršeň, Karel Nyč 
ubytování –                          Dušan Piatnica  tel. 778 110 112 

 
Losování : v sobotu 31. srpna 2019 v 08.30 hodin v klubovně TJ SOKOL 
Ubytování : chatky TJ Sokol Čestice, vlastní stany v areálu TJ, chatky  50,-kč/osoba 
Stravování :Sportovní areál, popř. pohostinství "ČESTICKÁ HOSPODA" (3 min. od 
sportovního areálu). Stravování bude dle dispozic pořadatele. 
Předpis : hraje se podle mezinárodních pravidel, soutěžního řádu s ustanovením 
tohoto rozpisu. 
Zahájení : v sobotu 31. srpna 2019 ve 09.00 hodin slavnostním nástupem. 
 

B.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Účastníci :  Pro družstva je tento rozpis pozvánkou. 
 
 
Přihlášky : na adresu : Miloslav Sršeň, Komenského  285, 517 50 Častolovice    

 e-mail: srsenmiloslav@seznam.cz   mobil.:    606 817 995 
  

Družstva nejpozději do 25. srpna 2019, pokud chtějí zajistit ubytování v chatkám  ve 
sportovním areálu, sdělí den a hodinu příjezdu do Čestic, počet členů výpravy, 

UPOZORNĚNÍ 
Refundace mzdy se neposkytuje! 
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí! 
Cestovné a ubytování si hradí účastníci národního finále ze svých prostředků. 
 
 
      Pakosta  Marek                           VÁCLAV NIDRLE,                 Sršeň Miloslav                           
       předseda  ČVS                           předseda KVS HK             ředitel národního finále                   
 

 
        Vážení sportovní přátelé, 
 
    opět po roce vás vítáme v Česticích na jubilejním XXXXXIII. ročníku  
družstev ve volejbalu. Již po sedmatřicáté se do podhůří Orlických hor 
sjíždějí volejbalisté z celé naší republiky, aby mezi sebou změřili své síly 
ve sportovním klání na volejbalových kurtech v Česticích. 
 
 Díky mimořádnému pochopení Českého volejbalovému svazu  a 
komise společenského významu při ČVS, Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, Krajského volejbalového svazu v Hradci 
Králové, Obecního úřadu Čestice, sponzorům a mnohaleté obětavosti 
členů naší tělovýchovné jednoty se tak uskutečňuje již padesátý třetí 
ročník a TJ Sokol Čestice byla pověřena uspořádáním tohoto 
významného turnaje ve volejbalu 

 
V blízkosti volejbalových kurtů je otevřeno nové dětské hřiště, 

které vybudoval Obecní úřad. 
 

 
 
     

    

                    
          vesnických a zemědělských družstev 
                 ve volejbalu mužů a žen pro rok 2019 
 

 
 
 

 

         

           pod záštitou  senátora  JUDr.  Miroslava Antla 

 


