
PROPOZICE II.kola MORAVSKOSLEZSKÉ NERFLIGY  2023 
KARVINÁ 25.02.2023 

 
01. DRUH SOUTĚŽE. 
 

Tříkolová soutěž tříčlenných herních týmů ve třech herních kategoriích, na základě přesně stanovených 
pravidel hry.  Hráči využívají ochranné brýle a schválené airsoftové blastry (pistolky) systému NERF s 
manuálním ovládáním na klasické polyuretanové NERF šipky. Turnaj probíhá na základě propozic 
MSKN 2023. 
 

02. POŘADATEL SOUTĚŽE, KONTAKT. 
 

Pořadatelem II. kola Moravskoslezské Nerfligy 2023, je Středisko volného času Juventus, Karviná p.o., 
a sportovně - zájmový kroužek NERF X TEAM, Karviná. 
 

Středisko volného času Juventus, Karviná p.o. 
U Bažantnice 1794, 735 6 Karviná - Nové Město 
Jan Firla, Ing. -  tel:  602 784 151, email:  jan.firla@juventus.cz 
Zdeněk Uriček - tel:  733 439 519, email:  Ur.Zd@seznam.cz 
 

03. MÍSTO A DATUM KONÁNÍ SOUTĚŽE. 
 

Tělocvičny ZŠ a MŠ Družba, Karviná (na proti Středisku volného času Juventus, Karviná p.o., cca 100 
metrů). Soutěž proběhne v sobotu 25. března 2023 od 09:30 - 14:00 hodin Seč. 
 

04. KATEGORIE A POČET HERNÍCH TÝMŮ SOUTĚŽE. 
 

Každá účastněná organizace, může v tomto II. kole Moravskoslezské Nerfligy 2023, vyslat níže 
uvedený počet tříčlenných herních týmů v daných určených kategoriích. Kategorie jsou určeny na 
základě dovršeného věku v kalendářním roce 2022. Jsou to tedy tyto počty a kategorie za každou 
organizaci: 
 

A. MINI ( 6 - 9 let):  až 2 tříčlenné herní týmy 
B. MLADŠÍ ( 10 - 12 let):  až 2 tříčlenné herní týmy 
C. STARŠÍ (13 - 15 let):  1 tříčlenný herní tým 
 

05. HERNÍ SYSTÉM. 
 

Herní systém bude předběžně zveřejněn po zaslání oficiálních přihlášek z kterých lze předpokládat 
počet herních týmů v jednotlivých kategoriích. Na základě počtu herních týmů se upraví i harmonogram 
turnaje. Vše opět bude zveřejněno a zasláno 13. března 2023. 
 

06. PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE. 
 

Požadujeme předběžnou informaci o samotné účasti dané organizace v tomto II. kole Moravskoslezské 
Nerfligy 2023 s předběžným uvedením předpokládaných počtů nasazených týmů v jednotlivých 
kategorii. A to formou zasláním informačního emailu, nejpozději do 26. února 2023 do 24:00 hodin Seč 
(z důvodu přípravy materiálu a předběžného rozpočtu). Děkujeme. 
 

Oficiální přihlášky za zúčastněné organizace (s uvedením: název organizace a zodpovědná osoba i 
kontakt na ni,  kategorie a název herního týmu včetně jmen a příjmení hráčů, jméno a příjmení jednoho 
rozhodčího za danou organizaci). Přihlášku zašlete nejpozději do 12. března 2023 do 24:00 hodin Seč 
(změny pak lze provézt kdykoli opět písemně - popřípadě v den odjezdu při náhlé změně telefonicky 
nebo sms zprávou). 
 

Upozorňujeme zcela seriózně že pokud nám některá organizace nepotvrdí svou účast v tomto II. kole 
MSKN 2023 nebo nezašle včas soupisku - nebudeme s ní a danými herními týmy počítat (samozřejmě 
že vezmeme v potaz nenadálé okolnosti). Předběžnou informaci o účasti organizace a pak i oficiální 
přihlášku zasílejte na níže uvedený email kontakt (náhlé změny telefonicky nebo sms kdykoli): 
 

Zdeněk Uriček 
tel:  733 439 519 

email:  Ur.Zd@seznam.cz 
 



07. STARTOVNÉ. 
 

Startovné se hradí až na místě soutěže v den soutěže hotově za každý herní tým. Startovné je určeno 
na 450,- Kč / tříčlenný herní tým. V startovném jsou započítány medaile a diplomy pro první tři herní 
týmy v každé kategorii (včetně náhradníka), diplomy pro ostatní účastníky, sladká odměna pro vítězné 
týmy, odměna nejlepším střelcům, pitný režim, pronájem prostor, energie a další náklady. 
 

Pitný režim bude zajištěn minerální vodou, čajem. Pro doprovod a rozhodčí zajištěna káva. Upozorňuji 
že není k dispozici žádný bufet a ani automaty (nejbližší obchod cca. 100 metrů). 
 

08. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ HRÁČŮ. 
 

Každý hráč bude mít svůj doporučený NERF blastr na manuální ovládání (není povolen ani 
kombinovaný nebo elektrický či s laser zaměřovačem) a ochranné brýle (vše řádně nezaměnitelně 
označené). Dále sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou (doporučujeme vzít 
mikinu), 1litrovou láhev na pití (doplnění šťávy nebo čaje). Náboje zajišťuje pořadatel. 
 

09. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE. 
 

09:30 - 09:45 ... Prezentace (rozdání čísel) 
09:45 - 10:00 ... Uvítání, seznámení s herním systémem 
10:00 - 14:30 ... Hra dle kategorii v jednotlivých tělocvičnách 
14:30 - 15:00 ... Vyhodnocení turnaje 
15:00  .............. Ukončení turnaje 
 

10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. 
 

Vlak z Kop řivnice - Karviná.  
 

Os 23105 
07:31 - 7:54 Kopřivnice - Studénka 
R 1103 Regio Jet 
08:01 - 08:10 Studénka - Ostrava Svinov 
Os 2929 
08:34 - 09:00 Ostrava Svinov - Karviná 
 

Vlak z Bruntálu - Karviná  
 

Os 3481 
06:25 - 06:53 Bruntál - Krnov 
R 841 
07:06 - 07:57 Krnov - Ostrava Svinov 
Os 2929 
08:34 - 09:00 Ostrava Svinov - Karviná 
 

Vlak z Ostravy - Karviná  
 

Os 2929 
08:42 - 09:00 Ostrava hl. nádraží - Karviná 
 

Vlak z Českého T ěšína - Karviná  
 

Os 2928 
08:42 - 08:59 Český Těšín - Karviná 
 

POZNÁMKY NAKONEC. 
 

* Z hlavního nádraží Karviná se k nám dostanete autobusovou linkou č.  (platí se u řidiče 20,- Kč), nebo 
20 minutovou chůzí (dle přiložené mapky pěšky k těmto propozicím). 
 

** Do přihlášky nevypisujte startovní číslo hráče, to vyplníme a připravíme my sami. 
 

*** Předpokládáme spolupráci formou dodání alespoň na několik zápasů jednoho rozhodčího s vlastní 
píšťalkou.  
 
 

Těší se a zdraví pořadatelé II. kola MSKN Karviná 2023 


