
 

Provozní informace turnajeU8 
Dobrý den páni trenéři, 

dovoluji si Vám poslat pár provozních informací k našemu turnaji v Libchavách. 
 

1. Místem konání je hlavní hrací plocha v Libchavách. Jak nás najdete?  
 

a) Příjezd od Ústí nad Orlicí. 
Po výjezdu z Ústí nad Orlicí, přejedete most přes řeku Orlici, cca po 1 km na pravé straně 
projedete kolem budovy SOR výrobce autobusů, dále cca po 500 m na pravé straně máme 
malé multifunkční hřiště, hned za tímto hřištěm odbočka vlevo dolu, značení hřiště na 
pouličním osvětlení na druhé straně, po cca 50 m jste na místě. 

b) Příjezd od Chocně popř. Vamberka. 
Po příjezdu do obce Libchavy pokračujete po hlavní silnici cca 3 km, na pravé straně 
restaurace Hůrka dále následuje naše základní škola (barevná budova) za první autobusovou 
zastávkou na pravé straně po cca 300 m odbočka vpravo dolu, po cca 50 m jste na místě. 
 

2. Parkování autobusů a osobních vozidel. 
 

Po příjezdu ke stadionu a vysazení Vašich hráčů Vás naše pořadatelská služba navede na 
zajištěné parkovací plochy v dosahu 300 m od stadionu. 
 

3. Rozdělení kabin. 
 

Po příchodu do areálu Vám bude pořadatelskou službou přidělena kabina. Pořadatelská služba 
Vás obeznámí s provozem areálu a dalšími důležitými informacemi. 
 

4. Administrativa, finance 
 

U hlavní pořadatelky turnaje Vás poprosíme nejpozději 15 minut před Vaším prvním utkáním 
předat vyplněnou soupisku(příloha) u pokladníka zaplacení startovného. 
 

5. Pitný režim a oběd. 
Pro děti a trenéry jsme v rámci startovného zajistili pitný režim (neperlivá voda v kabinách, 
teplý čaj ve vestibulu kabin po celou dobu trvání turnaje a malý oběd(kuřecí řízek) v 
přestávce mezi zápasy dle časového harmonogramu: 
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení našeho kiosku(mini restaurace). Kiosek bude 
připravovat polévku, řízky, guláš, klobásy, párky, párek v rohlíku a další běžné produkty 
nabízené v takovém zařízení. V případě, že Vám čas oběda nebude vyhovovat je možné 
posunout dle Vašeho požadavku. 
 



6. Časový harmonogram (zvláštní příloha) 
Základní část skupin bude odehrána do 13:30, ve 13.40 Vás poprosíme o nástup na hrací 
plochu ke společnému focení a seznámení s vyřazovacími zápasy. 
Vyřazovací zápasy by měly začít ve 13:45, konec turnaje plánujeme na 15.45. 
Slavnostní vyhlášení cca v 16:00  hodin. Časy jsou prosím pouze orientační. 

7. Zdravotnická služba 
Po celou dobu trvání turnaje jsme zajistili profesionální zdravotnickou službu.  

8. Sportovní informace 
Utkání budou řídit mladí rozhodčí pardubického KFS. Rozlosování a pravidla turnaje Vám 
zasílám v příloze. 
 
 
S pozdravem 
 
Roman Žďárský 
 
 


