
 Dovolujeme si vás všechny pozvat na třetí 
ročník živého fotbálku v Habartově. 
Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky 
které vás možná napadnou. 

Živý stolní fotbálek?
Co si pod tím mám představit. Znáte takový ten 
typický fotbálek jak stojí ve školkách nebo hernách? 
Ano? :-) Tak si místo plastových postaviček před-
stavte svůj vlastní fotbalový tým. 

Tým? Jak velký? Jak staří musí být hráči?
Aby tým mohl hrát, musí mít minimálně 6 lidí.
Hráči musí být ve věku 8-88 let a složení týmu 
necháváme na vás. Malí, velcí, zkušení i nezkušení. 
Všichni mohou hrát. 

Jak se bude hrát? 
Hra bude probíhat 2x5 minut. A tak to vypadá že 
samotný turnaj bude na 4 hodiny. 

Budou různé kategorie? Třeba kategorie holek 
a kluků?
Podle přihlášených hlídek budeme přemýšlet o vy-
tvoření různých kategorií. Proto je důležité, abyste 
při registraci týmu dopsali i věk jednotlivých hráčů. 

Kde a kdy to bude?
28. 9. 2019 od 10 hodin v areálu skautského středis-
ka “Dýmka” Habartov.

Kolik nás to bude stát? 
Rozhodli jsme se pro přátelskou cenu 100Kč/osobu. 
Pro doprovod, fanoušky a lidi, kteří nebudou hrát je 
cena stanovená na 50Kč. 

Jak s jídlem a pitím? 
Sobotní oběd a pití celý den je zahrnuto v poplatku 
100 Kč. Pokud máte nějaké omezení na jídle (bezlep-
ková dieta, vegetarián), dopište tyto informace k re-
gistraci týmu, abychom vám přizpůsobili jídelníček. 

Když se přihlásí hodně týmů, co budu dělat na 
akci než budu hrát? Čekat? 
Fandit! Mávat vlaječkami v rukách. Křičet!
A pokud toto není pro Tebe, tak bude připraven 
doprovodný program, kterým se zabavíš. 

V sobotu ráno jedou do Habartova špatné spo-
je, můžeme přijet už v pátek večer? 
Ano, ale pokud chcete přijet již v pátek, tak nám 
to dejte vědět prosím dopředu. Areál je dostateč-
ně velký a můžete si u nás postavit stan. Můžete 
večer posedět u ohně a nebo si udělat výlet jezeru 
Medard. 

Kdy akce bude končit? 
Pokusíme se vše stihnout do sobotních 16:00 hodin

Co s sebou? 
Sportovní oblečení. Svůj fotbalový tým. Natrénované 
fotbalové finty. A třeba i jednotný dres - ať jste vidět. 

Jak mohu zaregistrovat svůj tým? 
Napiš e-mail na fotbalek@skaut.cz, napiš název 
týmu a věkové složení. viz vzor níže

VZOR PRO PŘIHLÁŠENÍ

Název Týmu: Zavázané kopačky
Středisko: “Dýmka” Habartov
Složení týmu:
Martin Kopačka (18 let, kapitán)
Marcel Mičuda (23 let)
Petr Nepustil (16 let)
Tomáš Strefil (23 let)
Michal Utekl (20 let)
Zdeněk Ubránil (21l et)
Náhradnici:
Vojta Upadl (21 let)
Doprovod:
Kristýna Fanoušková (19 let, vegetariánka)
Příjezd: přijedeme v sobotu autem.

Napadlo Tě ještě něco?  Pokud ano - tak napiš. 

Těšíme se na Vás!

organizační tým “Živého fotbálku” HABARTOV


