
PETANQUE CLUB KOLOVÁ
zve na turnaj

Mistrovství ČR 2011 petanque trojic
regionální kolo západ

.: Kde : Areál PC Kolová "U Gubiše"
Kolová v okrese Karlovy Vary. Příjezd od Prahy je po silnici I/6, před sjezdem do 
Karlových Varů (za golfovým hřištěm) odbočit vlevo směr Olšová Vrata a letiště KV, 
obec Kolová je 2 km za letištěm.
souřadnice GPS: 50°10’53.9″N,12°53’49.59″E  nebo  50.181639,12.897108

.: Kdy : Sobota  4. 6. 2011
Prezentace: 8:15 - 9:10
Zahájení: 9:30

.: Jak : Trojice 3x3
dle soutěžního řádu ČAPEK pro MČR 3x3 , tým 3+1

.: Za kolik : 200 Kč / hráč (junioři 100 Kč), platí se při prezentaci

.: Jak se přihlásit : Nejpozději   3. 6. 2011 do 12:00 hod
- na internetové adrese: http://konopasek.okcomp.net/turnaje/index.php?t=11039
vyjímečně na těchto kontaktech:

- na e-mail: jimlauf@gmail.com, thall@volny.cz 
- telefonicky: 608 970 893, 723 062 437

.: Podmínky startu : Platná licence ČAPEK s vylepenou známkou 2011

Homologované koule

.: Ceny a trofeje : Poháry v režii pořadatele 

.: Kdo řídí a rozhoduje : Ředitel: Radim Pacák
Delegát: bude určen ČAPEK
Hlavní rozhodčí: bude určen ČAPEK
Rozhodčí: budou určení na místě

.: Co budeme jíst : V ceně startovného hlavního turnaje oběd
dále v bufetu klubu: pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, 
cukrovinky a slané pochutiny

.: Kde budeme bydlet : Penzion MIX
Reichenbachová Zdena, tel.: 353 331 410, 777 195 350
Kolová - vzdálenost cca 100 m od areálu
2 pokoje s vlastním soc. zařízením (dvou a třílůžkový)

Pension U Studánky
pan Jelínek, tel.: 602 266 100, 723 840 954, web: 
http://www.pensionustudanky.com/ 
Háje - vzdálenost 1,5 km
7 pokojů s vlastním soc. zařízením, celkem 20 lůžek 

Apartmán-Kolová, Andrea Johanovská
tel.: 734 428 938

      http://www.apartman-kolova.cz/ 
Kolová - vzdálenost 1,5 km
dvoupokojový apartmán  

.: Kontakty :  - Email: jimlauf@gmail.com, thall@volny.cz 

 - Telefon: 608 970 893 – Jan Imlauf, 723 062 434 – Ivo Kacerovský

.: Srdečně zveme a těšíme se na shledanou v Kolové :.
.: Předsednictvo Petanque clubu Kolová :.

http://pc.kolova.eu, pc@kolova.eu
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