Pozvánka
na

X. ročník Olympiády Němčic

Obec Němčice u Boskovic pořádá a srdečně všechny obce zve dne
25.června 2022 na setkání obcí s názvem Němčice.
Akce se koná dne: sobota 25.6.2022
Místo konání: Němčice u Boskovic (67951), hlavní program u KD
Program:
•

8:00-8:30 hod - příjezd a prezentace účastníků, malé občerstvení

•

8:30-9:00 hod - slavnostní zahájení

•

9:00-15:00 hod - soutěže (v průběhu proběhne setkání starostů)

•

15:30-16:00 hod - vyhlášení soutěží

•

16:00 -19:00 hod - kulturní program, hudba, doprovodné soutěže.

•

19:00-24:00 hod - volná zábava, tanec

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a věříme, že i dobrá nálada.
Parkování bude vyznačeno a zajištěno.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY X. NĚMČICKÉ OLYMPIÁDY:
•

•

Malá kopaná – družstva ve složení 5+1, dvě skupiny poté play-off (pozn. Bohužel vzhledem
k místním podmínkám a výstavbě nového hřiště se bude hrát na travnaté ploše bez
dlouhodobé údržby, a nepříjemností bude také, že nebudou k dispozici sprchy)
Šachy – min. 3 hráči z každé obce, bude se hrát Švýcarský rozpisový systém (podle počtu max
9 kol), kolo na 30 minut (každý hráč 15 min).

•

•
•

Střelba ze vzduchové pistole – 3členné družstvo, střílet se bude ze vzduchové pistole na terč
ve vzdálenosti 10 m a to ve stoje a v leže (celkem bude 5 popř. 7 ran – dle počtu účastníků).
Výsledky ze střelby v leže a ve stoje se sčítají.
Stolní tenis – turnajový pavouk, dle počtu bude upřesněno
Šipky – šipkový turnaj na 501 DO, dle počtu hráčů, popřípadě i čtyřhry

Počet soutěžících v jednotlivých disciplínách bude ještě upřesněn po potvrzení účasti. Pořadatel si
vyhrazuje právo systém jednotlivých soutěží změnit. Předpokládáme, že v disciplínách se účastní min.
3 hráči z každé obce.
Další organizační záležitosti:
Prosím o potvrzení účasti na e-mail starosta@nemcice.eu nejpozději do 1.6.2022. Dále prosíme o
informování, zda přijedete až v den konání nebo den předem, popřípadě budete odjíždět den poté.
Další informace, dotazy, popřípadě potvrzení účasti - tel. 728169501.

Na Vaši účast se těšíme a věříme, že po 3 letech se opět setkáme a pobavíme se.

Se srdečným pozdravem za organizační tým Ing. Lukáš Šebela - starosta

