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Zimní soutěž PTO  
VLČÍ PÓLO 

  

Zelená liga, celoroční soutěž PTO - Pionýrských tábornických oddílů, je 
v plném proudu. Po soutěži Orientační běh si zatím v celkovém pořadí 
nevedeme vůbec špatně, takže se vrhneme s chutí do dalších bojů !!! ☺  

Další akcí, která nás čeká, je VLČÍ PÓLO - soutěž týmů vodního póla. 
(Akci pořádá PTO Vlci, proto ten název…) Přesná pravidla si vysvětlíme se 
závodníky na schůzkách, zatím jen stručně: 
Míčová hra v bazénu, soupeří dva 5 členné týmy - 4 hráči plus 1 brankář. 
Zápas trvá 2x 5 minut. Cílem je vstřelit protivníkům co nejvíce branek. Bazén 
je hluboký 90 až 145 cm a velký 14,5 x 7,5 metru. Jsou povoleny rukávky ☺ 

Severka bude vytvářet týmy v těchto kategoriích: (4+1brankář+náhradníci) 
kat. M - mladší - do 10 let, tj. Školka a Bubáci. Součet věku max. 42. 
kat. S - starší - 11 až 15 let, tj. Vikingové, část X. Součet věku max. 63. 
kat. R - rádci - 15 až 18 let, tj. X-treme, event. někdo z Vikingů, max. 83. 

Kdy ? sobota 19.ledna 2008, cca půldenní akce 
Nutná domluva předem - nahlášení závodníků !!! 

Kde ? Brno - Jundrov, školní bazén 
Sraz : ještě upřesníme podle počtu a sestavy závodníků 

kat. M v 8:00 na zastávce busu Horácké náměstí  
(u Zverimexu) v Řečkovicích 
kat. S a R před polednem, hrají později, upřesníme  
(S a R můžou jet popř. už od rána fandit či pomoct ) 

Návrat : nedokážeme zatím říct, někdy odpoledne/podvečer, 
podle startu, dáme vědět před závodem a nebo SMS 

S sebou :  
 

plavky, ručník, osušku nebo župan na mezičasy, 
jídlo a pití na celou dobu, přezutí do tělocvičny,  
budeme pořizovat nebo půjčovat stejné čepičky do 
bazénu - nemá někdo možnost nebo tip ? 
teplé oblečení, čepici na hlavu na cestu zpět ! 
startovné 60 Kč stačí na sraz, 2 jízdenky MHD  
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