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Plzeň 24. 3. 2018 

 
Vážení a milí rozhodčí, 
 
 dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na 28. ročník Memoriálu Karla Šulce. Bude se 
konat na tradičním místě (v areálu 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10, Plzeň). 
 Hrát se bude v těchto dnech: 

- Sobota 4.5.2018 (8:00 – 21:00 h) 
- Neděle 5.5.2018 (8:00 – 21:00 h) 
- Pondělí 6.5.2018 (8:00 – 12:00 h) – vyhlášení ve 12:00 (čtyřkové) a ve 13:00 (šestkové) 

 
Stejně jako v loňském roce je pro Vás, kteří přijedete z větší dálky, připraveno ubytování 

na ubytovně přímo v areálu školy nad Domečkem (samozřejmě zdarma). 
Stravování bude opět ve školní jídelně (pro přespávající plná penze, pro plzeňské oběd a 

případně i večeře). 
 Samozřejmě jste srdečně zváni na sobotní večerní posezení s rautem a živou hudbou. 
 

 Zároveň si Vás dovoluji informovat o nové sazbě za 75 Kč/utkání šestkové házené  
(2 x 12,5 minut). U čtyřkové házené bude cena stanovena podle délky hrací doby  
(45 – 60 Kč/zápas). 
 Rádi bychom, aby všechna šestková utkání byla letos pískána dvojicí rozhodčích. Také 
bychom chtěli, aby všechna utkání šestkové házené byla vedena rozhodčími v rozhodcovských 
dresech (za každého počasí). 
 
 Přihlášku (= vyplněný formulář na další straně) posílejte do 30. 4. 2018 Denise Franzové: 
e-mail: denisafranzova@seznam.cz (mobil: 721 186 464). 
 
 Těšíme se na Vás a doufáme, že se stejně jako v loňském roce budou rozhodčí velmi 
kladně hodnoceni zúčastněnými trenéry. 
 

 

 
 
 
                 PhDr. Jaroslava Šmrhová 
              Hlavní organizátorka turnaje 
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Přihláška rozhodčího na Memoriál Karla Šulce 

 

 
 

Jméno  

Příjmení  

Telefon  

E-mail:  

Bydliště:  

Potřebuji zajistit ubytování ☐ ANO                           ☐ NE 

Rozhodcovská licence ☐ A       ☐ B        ☐ C       ☐ D 

Počet let rozhodcovské praxe  

Mohu pískat tyto dny: (prosím zaškrtněte níže) 

Sobota 5. 5. 2018 dopoledne ☐ANO                           ☐ NE 

Sobota 5. 5. 2018 odpoledne ☐ANO                           ☐ NE 

Neděle 6. 5. 2018 dopoledne ☐ANO                           ☐ NE 

Neděle 6. 5. 2018 odpoledne ☐ANO                           ☐ NE 

Pondělí 7. 5. 2018 dopoledne ☐ANO                           ☐ NE 

Vaše přání či jiná poznámka  
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