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* 10. 1. 2015 * TURNAJ SOMTI 2015 
v Kin-ballu 

 
 
Přijďte si VYZKOUŠET novou, moderní sportovní a zábavnou hru Kin-ball! Hrajeme ve skupině 
12ti spoluhráčů s míčem tak velkým, jaký jste ještě neviděli. 
 

 Kdy: pravidelně v úterý od 17 do 19 hodin 
 Kde: Tělocvična u ZŠ Čejkovická, Vinohrady, Brno 
 Cena: ZDARMA 

 Co s sebou: halové boty, triko, kraťasy/tepláky, ručník, pití 
 Kontakt: 721 738 774 nebo jednatel@kinball-brno.cz 
 Přihlašování: www.kinball-brno.cz/rezervacka 

 
 
Přijďte se NAUČIT a ZAHRÁT SI KIN-BALL NA TURNAJ: 
- termín 10. 1. 2015 (sobota) 
- 9.00 začátek události v tělocvičně ZŠ Čejkovická, Vinohrady, Brno 
- 9.00-10.30 registrace na místě 
- 9.15-11.00 tréning a výuka Kin-ballu 
- 11.15 oficiální začátek soutěže 
- 15.00-16.00 předpokládané finále a vyhlášení vítězů 
 
Registrace a účast v turnaji 
- registrace emailem, přes web www.kinball-brno.cz/rezervacka -> Brno-město -> 10. ledna, 
anebo na místě od 9.00 do 10.30 
- účast je ZDARMA 
- registrace je možná jednotlivě nebo přímo v týmech, týmy z jednotlivců sestavíme také na místě 
v době registrace 
- turnaj je otevřen bez omezení pohlaví, výkonnosti, věku (pouze doporučujeme účast starším 10 
let) – přijďte jako jednotlivec, skupina skautů, spolužáci, 
basketbalisti nebo rodiče proti mládežníkům 
 
! Pravidla a podmínky ! 
- hrají týmy 4 osob (lze se zapojit do týmu na místě) 
- v každém týmu bude minimálně jedna dívka/žena či 
opačně alespoň jeden chlapec/muž 
- každý tým si může stavit své jméno/přezdívku 
- barvy týmům budou pro každou hru individuálně přiděleny 
- hrajeme fair play, pro radost a zábavu 
- rozhodčí má vždy pravdu 
 
Současně hledáme výpomoc a sponzory na turnaj. Účast, 
prostory i organizátoři jsou zdarma za podpory fondů EU.  
 
Finanční, věcnou i mediální podporu do turnaje uvítáme. Zájemci o poskytnutí podpory skupině 
Somti (Kinball Brno) a turnaje prosím pište na firmy@kinball-brno.cz. Děkujeme. 
www.kinball-brno.cz  www.facebook.com/kinball.brno  
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