
Mezinárodní turnaj ve stolním hokeji, kategorie 
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC 

 

CZECH OPEN 2011 
 

KDY: sobota 15.října 2011 – 9:00 hod. (presence 8:30 -8:55) 
 

KDE: Sportovní hala ZŠ Petřiny-Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 
 Mapka je k dispozici na http://czechopen.billiardhockey.cz  
 

Turnaj je zařazen do ČESKÉHO POHÁRU 2011 (ČP36), Žákovské Tour 2011 a WTHA Tour 2011 
(kategorie Masters). Zúčastnit se ho mohou registrovaní i neregistrovaní hráči šprtce. První tři hráči a 
vítězové kategorií ženy, junioři (do 18 let), žáci (do 15 let), přípravka (do 12 let) a nejlepší zahraniční 
účastník obdrží poháry.  
 

STARTOVNÉ:   150,- Kč     
  50,- Kč    hráči do 15 let (ročník 1997 a mladší)  
 

!!! POZOR - přihláška na turnaj !!! 
 

Uzávěrka přihlášek je v úterý 11.října 2011 v 18:00. Přihlášení je možné u Martina Kučery na emailu 
mkucera@uhshbrno.cz & na MT 777 87 64 87. Startovné lze zaplatit složenkou (Unie hráčů stolního 
hokeje, Bayerova 45, 602 00, Brno), osobně u Martina Kučery, nebo při prezenci.  
Pořadatelé žádají p.t. účastníky, aby se hlásili včas a přispěli tím k hladkému průběhu turnaje. 
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z organizačních důvodů hráče a hráčky přihlášené po uzávěrce.  
 
Zahraniční účastníci startovné neplatí. Podrobné informace pro zahraniční účastníky jsou součástí 
anglické verze pozvánky. Startovné dále neplatí žáci a zaměstnanci ZŠ Petřiny-Jih; ti mají zároveň 
prodlouženou možnost včasné přihlášky do pátku 14.října do 16:00. 

 

V místě konání bude zajištěna kantýna.  

!!! Vhodné přezutí, které neničí a nebarví basketbalovou palubovku, je nutné !!! 
 
Informace: wtha@billiardhockey.cz , 603 337 054 
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Věcné ceny věnuje společnost 
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Příloha pozvánky na Czech Open 2011 
 

Způsob kvalifikace na turnajích s účastí vyšší než 128 hráčů 
 

1. V případě, že řádně přihlášených hráčů bude více než 128, nebudou hráči pozdě 
přihlášení zařazeni do kvalifikace a budou hrát přímo ve skupině 129 a více. 

 
2. Pokud bude řádně přihlášených hráčů méně než 128, bude počet volných míst obsazen 

pozdě přihlášenými hráči bez kvalifikace a to tak, že budou seřazeni podle součtu všech 
bodů získaných na turnajích od začátku sezóny. V případě rovnosti bodů mezi hráči 
bude pořadí dolosováno. 

 
3. Pokud bude řádně přihlášených hráčů více než 128, budou seřazeni podle součtu všech 

bodů získaných na turnajích od začátku sezóny. Z této tabulky bude potom potřebný 
počet hráčů zařazen do kvalifikace. 

 
4. Kvalifikace bude jednokolová. Počet dvojic bude odpovídat počtu hráčů přesahujících 

počet 128. Dvojice soupeřů pro kvalifikaci se potom vylosují. 
 

5. Speciálně pro CZECH OPEN budou do hlavní soutěže přednostně nasazeni zahraniční 
účastníci a to maximálně v počtu 40 hráčů. 

 
 
Schváleno Radou zástupců UHSH dne 30.září 2007     

 
 
 


