
16. ročník Ringoturnaje Royal Rangers v ČR 2013 
 

Termín: 9. 5. –12. 5. 2013 

Místo:  RS Drak, Křižanov (GPS souřadnice: N - 49°22'23.096", E - 16°6'11.188") 

Cena:  650,- Kč při přihlášení a platbě do 31. 3. 2013 

  700,- Kč při přihlášení a platbě po   1. 4. 2013 

 

Cena zahrnuje stravu 5x denně, pronájem základny, dopravu, ceny, potřeby pro doplňkové programy, atd. 

Při odhlášení po 30. 4. 2013 si pořadatel účtuje storno poplatek 30% z ceny (zbytek bude vrácen).  

Odhlášení na místě = storno v celé výši ceny (100%) – letos už opravdu. 

 

Strava: 
- Snídaně 10. 5., 11. 5., 12. 5. 

- Oběd 10. 5., 11. 5. 

- Večeře   9. 5., 10. 5., 11. 5. 

- + svačiny. 

 

Předběžný program: 

9. 5. (čtvrtek) 

příjezd, ubytování, od 15:00 registrace účastníků, volný program, možnost sdílení se, tréninku, večer 

promítání fotek a videa z minulých ročníků. 

10. 5. (pátek)  

cca v 9:30 slavnostní zahájení samotného Ringoturnaje, poté jednotlivé zápasy, v průběhu doprovodné 

programy pro nehrající, večer shromáždění (zvlášť pro mladší a poté pro starší). 

11. 5. (sobota) 

během dne dohrávání Ringoturnaje, v průběhu doprovodný program pro nehrající, před večerním 

shromážděním vyhodnocení Ringoturnaje a doplňkových soutěží, večer shromáždění. 

12. 5. (neděle)  

slavnostní zakončení 16. Ringoturnaje, balení, úklid tábořiště, loučení a odjezd domů. 

 

Informace o účasti: 

Zúčastnit se můžete jako jednotlivci, či jako skupina. Účast na 16. Ringoturnaji je možná i při neúčasti  

v samotném turnaji (tzn. nepodaří-li se vám sestavit družstvo, které bude hrát Ringo). Budete se moci 

účastnit doprovodného programu a také povzbuzovaní hrajících družstev. 

 

Informace o účasti v turnaji: 

Hrát se bude ve čtyřech věkových kategoriích: 

 

1. Ranger Kids  - hráči narození 1. 9. 2004 a mladší 

     - počet hráčů v družstvu: 4 až 6 osob. 

2. Discovery Rangers- - hráči narození 1. 9. 2001 – 31. 8. 2004  

     - počet hráčů v družstvu: 3 až 5 osob. 

     3. Adventure Rangers- - hráči narození 1. 9. 1997 – 31. 8. 2001 

     - počet hráčů v družstvu: 3 až 4 osoby. 

4. Royal Rangers -  - hráči narození 31. 8. 1997 a starší 

     - vedoucí zúčastněných výprav, pokud budou mít volný čas 

     - počet hráčů v družstvu: 3 osoby. 

     - cvičná, rekreační hra.  

     - přebor této kategorie proběhne v Hostěnicích při Ringo-junior 

 

Mladší hráč může hrát za starší, starší za mladší nikoli (neplatí u kategorie Royal Rangers). 

Každý hráč může být registrován jen v jednom družstvu. 

Zkontrolujte soupisky vašich hráčů, abychom nemuseli řešit stížnosti s nedodržením věku hráčů. 

 

 



Co s sebou: 

Vhodné oblečení (bude se hrát i za zhoršeného počasí), spacák a karimatka, stan – pro ty, kdo nebudou 

mít místo v chatkách.  Dobrý je hrníček či láhev na vodu. 

 

Ubytování: 

Pokud se podá včas přihláška, tak v chatkách. Jinak ve vlastních stanech. 

 

Doprava: 

Bude společná vlakem. Čas a místo bude upřesněno přihlášeným osobám. 

 

Přihlášky: 

Přihlášku odevzdejte fyzicky s poplatkem Jožkovi Kovářovi. 

 

Termín přihlášky: 

Nejpozději 30. dubna 2013. Ale pozor! Nezapomeňte – kdo se dřív ozve, ten na Ringo jede.  

Kdo zaspí - doma sedí a utře. Kapacita střediska je 350 účastníků!!!  

Stav obsazenosti bude průběžně zveřejňován na webu Ringoturnaje. 

A hlavně – letos podmiňuji přidělení míst v chatkách zasláním přihlášky a uskutečněnou platbou.  

Prozatím nestanovuji žádné kvóty pro účast z jednotlivých předních hlídek. 

 

Informace o středisku 

http://www.rekreacnistrediska.cz/virtualni-prohlidka/01/ 

http://www.drak.cz/pages/pobyt/krizanov.php 

http://www.mapy.cz/#z=15&t=s&x=16.106235&y=49.373106&d=firm_2344151_1 
http://web.rekreacnistrediska.cz/ 

 

Další informace: 

 

Josef Jan Kovář, telefon 777 611 187, e-mail: jozka@royalrangers.cz 

 

      Sláva Bohu a 16. Ringoturnaji zdar!!! 
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PŘIHLÁŠKA NA 16. RINGOTURNAJ ROYAL RANGERS 

Křižanov, 9. – 12. 5. 2013 

 

 

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................................... 

 

Datum narození: .............................  Telefon na zákonného zástupce (kdo): .............................................. 

 

Adresa: ..................................................................................................................... .................................... 

 

Zdravotní omezení/užívané léky: ................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................... ............. Plavec?  ano / ne * 

 

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Osobní údaje obsažené v této 

přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a 24. Přední hlídkou Royal Rangers a budou 

uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací. Svým podpisem vyjadřuji 

svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše 

uvedeným zpracováním osobních údajů.  

 

Uděluji  svůj  souhlas  k  pořizování  fotografií,  audio/video  záznamů  z Ringoturnaje. Souhlasím  

s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal Rangers. Rovněž souhlasím  

s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci Royal Rangers  

v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů. 

 

 

 

V ....................................................... dne ..........................          ................................................................. 

 

                ................................................................. 

 

          jméno a podpis zákonného zástupce 

 

* Nehodící se škrtněte. 

 

Upozornění: Přihláška je platná pouze se zaplaceným poplatkem. 


