
Byrokrat Cup 2005 na pláži
Klání družstev složených z řad úředníků státního i soukromého

sektoru v plážovém volejbale.

Kdy: 30.7.2005 – od 09.00 plážový volejbal dvojic 
platná pravidla plážového volejbalu (pro ty co to umějí)

30.7.2005 – od 09.00 plážový volejbal trojic
upravená pravidla pro nadšence (výklad před turnajem)

Trojice musí být povinně smíšené.

Kde: kurty Beachklub Pankrác (ul. Horáčkova, Praha 4)

Za kolik: 600,- Kč dvojice (startovné, 2x občerstv. balíček, vstup
na after párty v Mánesu)
900,- Kč trojice (startovné, 3x občerstv. balíček, vstup na
after párty v Mánesu)

Systém: Podle počtu přihlášených rozdělení do skupin, ze kterých
všichni postupují do vyzařovacích bojů. Bude upřesněno
před zahájením turnaje.

Přihlášky: do 21. července 2005 na níže uvedené kontakty 
Saša Mráz – 603 778 892, a.mraz@quick.cz
Jana Herglová – 776 567 303, jana@freesport.cz

Ceny věnovaly:

 



               

         

Volejbalový turnaj pražských úředníků 

Vážení příznivci volejbalu,

dovolujeme  si  Vás  pozvati  na  volejbalový  turnaj  pražských  úředníků,  pořádaný  agenturou
FREESPORT s.r.o.,  na kurtech Beachklubu Pankrác u ZŠ Horáčkova v Praze 4  dne  30.července
2005.

Po úspěšném vytvoření tradice konání turnaje pražských úředníků jsme se rozhodli uspořádati
letní obdobu „Byrokrat Cupu“, která je koncipována jako představení volejbalu plážového pro ty, co si
ho  zatím  nevyzkoušeli  (turnaj  smíšených  trojic),  ale  také  jako  sportovní  konfrontace  těch,  co  se
s plážovým volejbalem již setkali (turnaj dvojic).

Naše pozvánka má zcela nezávazný a informativní charakter a to ve formě oslovení jednotlivých
úřadů státního i soukromého sektoru našeho hlavního města a podání informací o aktivitách, které naše
agentura v tomto oboru podniká. Jelikož se naše idea setkala s pozitivním přístupem a opravdu velkým
ohlasem, dovolujeme si Vás tímto ještě jednou k účasti v uvedeném termínu pozvati.
                                                                                                

                                                                                  Organizátoři  
P.S.:
Celá akce je nezávazná, žádáme Vás pouze o jediné, pokud nemáte zájem o účast na této akci a

to z jakýchkoliv důvodů, podejte v tomto smyslu organizátorům kratičkou zprávu do 21.července 2005,
neboť je celý turnaj limitován počtem přihlášených družstev.

Závazné přihlášky zašlete na adresu organizátorů nejpozději do 21.července 2005, rozpis zápasů
bude uveden nejméně 5 dní před termínem turnaje na internetových  stránkách agentury (níže uvedené).
S přihláškou zašlete doklad o zaplacení  zálohy ve výši  500,- Kč , kterou poukažte na bankovní spojení
agentury FREESPORT, s.r.o.

Bližší informace o turnaji „Russell Athletic Byrokrat Cup" na našich internetových stránkách
www.freesport.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaši účast !

----------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------

Přihláška k turnaji Russell Athletic Byrokrat Cup 2005

přihlašuji družstvo - název

dvojice – trojice 

záloha složena kdy a kde 

nástup k zápasu od 09.00 hodin ANO-NE

kontaktní spojení : FREESPORT s.r.o.      Jana Herglová  tel: 776 567 303
                                 Nad Královskou oborou 29   Saša Mráz                tel: 603 77 88 92
                                 170 00  Praha 7             www.freesport.cz  
e-mail: a.mraz@qiuck.cz nebo jana@freesport.cz  



bankovní spojení  : E banka, Praha 1, Václavské náměstí č. 43,  
číslo konta : 257942001/2400

Vážení sportovní přátelé,

Je nám ctí Vás všechny přivítat na sportovně společenské akci „Russell Athletic Byrocrat Cup 2005“.
Věříme, že tato akce pro Vás nebude pouze příjemným sportovním a společenským zážitkem, ale že
přinese i spoustu cenných kontaktů z obchodního hlediska.

Na  základě  každoroční  zkušenosti  (většinou  v  předvánočním  období)  čelí  naše  společnost  vysoké
firemní poptávce po našich výrobcích. Dovolte mi prosím, abych tomuto mohl předejít a touto cestou
Vám  nabídnul  produkty  do  Vašich  motivačních  či  věrnostních  programů  ať  již  pro  zaměstnance,
dealery, či ke cross promo účelům. Tato nabídka se týká odběru většího množství značkového oblečení
pro sport a volný čas za bezkonkurenčně výhodných podmínek.  V případě Vašeho zájmu mě, prosím,
kontaktujte na níže uvedené adrese.

Přeji Vám mnoho zábavy a těším se na naše setkání na „Russell Athletic Byrocrat Cupu 2005“.

S pozdravem,

Petr Šťastný

Marketing dept.
Russell Athletic
e-mail:petr.stastny@russell.cz
tel: 602336774

Ceny věnovaly:

                

               



Galerie nejlepších

2004 - trojice plážový volejbal – 
1. Pragosport
2. Siemens Aquasoft
3. Vigour

2003 - trojice plážový volejbal – 
1. Pragosport
2. Nestlé
3. Česká Spořitelna

2002 - trojice plážový volejbal – 
1. Price, Waterhouse & Coopers
2. Ogilvy & Mather
3. ICS

2001 - trojice plážový volejbal – 
1. McKinsey & Company
2. Balírny Douwe Egberts
3. Ogilvy & Mather




