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Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat na XIII. ročník 
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✴ KDY:
‣ Sobota  26. října 2013
‣ Prezentace: 8:30 - 9:10
‣ Zahájení: 9:30

Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat na XIII. ročník otevřeného turnaje dvojic 
v petanque

Přebor Karlovarského a Plzeňského kraje 2013
memoriál Mirka Valenty

✴ KDE:
‣ areál PC Kolová “U Gubiše”, Kolová u KV
‣ GPS: 50°10’53.9″N,12°53’49.59″E  nebo  50.181639,12.897108
‣ 32 hřišť 4x15m, štěrkopísek, kačírek, štěrk
‣ areál plně vybaven: toalety, parking, osvětlení, zastřešené sezení
✴ SYSTÉM:
‣ dvojice (doublettes)
‣ základní 4 kola švýcarským systémem, dále KO 
‣ nasazení dle aktuálního žebříčku

(otevřený turnaj s možnou účastí neregistrovaných s nehomologovaným nářadím)
✴ CENY a TROFEJE:

hráči s licencí nebo bydlištěm v KV a PLZ kraji
‣ 1.místo: putovní pohár + věcné ceny, 2.-3.místo věcné ceny

všichni hráči
‣ 1.-3.místo: věcné ceny
✴ STARTOVNÉ: (splatno při prezentaci)
‣ 250 Kč / dvojice (přihláška do 24.10.2013, 24:00 hod)
‣ 300 Kč / dvojice (přihláška po 24.10.2013, 24:00 hod)

✴ PŘIHLÁŠKY:
‣ nejlépe do 24.10.2013 na web ČAPEK: http://prihlasky.kono.cz/index.php?t=13065
‣ případně tel.: 723 062 437, mail: thall@volny.cz (Ivo Kacerovský)
‣ vyjímečně na místě při prezentaci
✴ ORGÁNY TURNAJE:
‣ ředitel : Radim Pacák, rozhodčí: Miroslav Pstruch Šplíchal
‣ ostatní bude určeno na místě

✴ STRAVOVÁNÍ:
‣ v ceně startovného je zahrnut oběd s nápojem
‣ dále možno zakoupit pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, cukrovinky a 

slané pochutiny
✴ UBYTOVÁNÍ:
‣ viz info na stránce PC Kolová “ubytování”: http://pc.kolova.eu/?page_id=362

✴ TECHNICKÁ POZNÁMKA:
‣ koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl. 37 Soutěžního řádu)
‣ účast na celé akci na vlastní nebezpečí; za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci
✴ KONTAKT a DOTAZY:
‣ tel.: 723 062 437, mail: thall@volny.cz (Ivo Kacerovský)

Srdečně zve a těší se na shledanou v Kolové
Petanque club Kolová
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