PROPOZICE

pétanque trojic (3x3) - regional

boulodrome RAPEK

RATIŠOVICE

(u Běhařovic, okr. Znojmo)

Místo konání

sportovní oddíl pétanque
Svitavská 46, 614 00 Brno

boulodrome RAPEK Ratišovice
(u Běhařovic, okr. Znojmo)

GPS: 48°59'39.3"N, 16°3'12.6"E
.

Způsob hry

skupiny KK
K. O. 16(8) dle počtu účastníků - dohrávka 5 - 16(8)
hra do 13-ti bodů bez časového limitu +
+ od 14:20 (pro nepostoupivší) V. ročník turnaje trojic „O

pohár barona Trencka” (v režii 1. SbPK)

.

Přihlášky
Starovné

Zápis
Podmínky startu
Upozornění

Ceny
Hřiště
Max. počet startujících
Povinnosti hráčů
Občerstvení

Parkování
Jak se dostanete

Ředitel turnaje
Hlavní rozhodčí turnaje
Kontakt pro informace

do čtvrtka 28. 5. 2015 19:59 hod., přes internet, příp. e-mailem na: fnaky@volny.cz
130 Kč dospělý, 80 Kč junior (hotově u zápisu) - PRO HRÁČE (HRÁČKY) S LICENCÍ
150 Kč dospělý, 100 Kč junior (hotově u zápisu) - PRO HRÁČE (HRÁČKY) BEZ LICENCE
od 8:20 do 9:00 hod., začátek turnaje v cca 9:20 hod.
povolena hra bez licence i nehomologovanými koulemi (ale určenými na pétanque)
Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení:
"Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády
ČAPEK (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho,
že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo
třetím osobám před, během či po turnaji."
putovní pohár pro vítěze + další ceny
štěrkodrť
32 trojic
dodržovat oficiální pravidla pétanque a soutěžní řád ČAPEK
možnost občerstvení v místě - startující obdrží u zápisu "stravenku"
na odběr jídla + nápoje z nabídky Outdoor-restaurant-baru RAPEK

1. SbPK

v areálu
od Brna: Brno - Pohořelice - Branišovice - Tulešice - Tavíkovice - Běhařovice - Ratišovice
od D1 u Rosic: Ivančice - Mor. Krumlov - Vémyslice - Tulešice (a viz. výše)
Petr Stoklásek
Pavel Hejl st.
fnaky@volny.cz, tel.: 602942396

„Dokonči svou práci,
přečti dopis zvací,
vezmi koule hrací a …
… přijeď – zvou FŇÁCI !
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