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Поштовани пријатељи,
Колеге судије и делегати,

Сезона се полако приводи крају и ове године АОС МОС Крагујевац има жељу да
настави причу, коју је УОСКВ започела, и организује Други турнир у индоор
одбојци за одбојкашке судије и делегате. Прошле године је на врло квалитетан и
успешан начин организован турнир. Због тога се захваљујемо УОСКВ које је
иницирало овакав вид дружења у прошлој 2015. години, и са жељом да нас
одбојка везује и у годинама које су испред нас, и овај турнир постане
традиционалан као и да на овај начин оживимо и сачувамо сећање на једно
време и добре људе – СУДИЈЕ!
Наиме, одлучили смо да Вам понудимо да последњи викенд у мају месецу
27/28.05.2016. године у Крагујевцу - хотел Шумарице направимо турнир у
индоор одбојци за све одбојкашке судије и делегате.
У оквиру хотела Шумарице, налази се хала спортова са два одбојкашка терена,
отворени терени за тенис, кошарку-подлога тартан (па тако постоји могућност и
организовања такмичења и у другим спортовима ;-) ) и смештај са исхраном на
високом нивоу.
Ближе информације на wеб сајту: http://www.hotelsumarice.com
Предлог је да долазак у хотел буде у суботу ујутру ( субота ручак, недељадоручак и ручак). Одјављивање је у недељу након ручка. Цена за овај вид
смештаја (пун пансион и коришћење сале два дана) је 3.100,00 рсд. по особи.
Наравно постоји могућност и на два, три ноћења (петак,недеља).
Такође у суботу вече планирали смо заједничко дружење у ресторану у центру
града. Цена менија са неограниченом храном и пићем уз домаћу музику је 1.950
рсд.
Било би пожељно да свака судијска организација најкасније до 25.04.2016.
године пошаље број заинтересованих, списак истих и контакт особу која ће бити
задужена испред своје матичне организације за контакт са нама.

План је да свака матична организација врши пријаву како се не би појединачно
пријављивали. Уколико нека организација нема довољан број чланова за једну
екипу могуће је спојити две организације па да наступе са једном екипом.
Такође могуће је да једна организација има више екипа. Екипе могу да буду и
мешовите (што је и препорука,предлог је да буде 5+1 ), па су наше колегинице
добродошле као чланови екипа.
Утакмице би се играле у два добијена сета, само финална у 3 сета, а судиле би
наше младе судије.
Наравно да смо отворени за све евентуалне сугестије и предлоге.
За све информације се можете обратити на телелефоне:
064/66-12-917-Предраг Спасић,
064/26-46-001-Владимир Јовић,
а Ваше спискове и предлоге можете слати на Е-маил-ове:
cupavi87@gmail.com и
vlada_referee@yahoo.com

Спортски поздрав….
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