
Pořadatel: PC Č. Budějovice a KM ČAPEK
Termín: pátek 15.5.2009 až neděle 17.5.2009
Místo: Areál koupaliště Větřní, (u Č.Krumlova)

tel. 602126563 pan M. Měchura
web: www.ubytovani-koupaliste.cz

Podmínky startu: mistrovství se mohou zúčastnit jen hráči s platnou licencí ČAPEK, kteří v roce 2009 
dosáhnou nejvýše 17 let 

Prezentace: v pátek 15. května 2009 od 15.00 do 16.00 hod v areálu koupaliště Větřní
Herní systém: dle platných řádů ČAPEK, bude upřesněn za základě počtu přihlášených
Ceny a tituly: titul Mistr České republiky pro rok 2009 v kategorii juniorů, poháry, medaile
Povinnosti hráčů: dodržovat pokyny pořadatelů a řády ČAPEK
Program: pátek  15.května: příjezd účastníků, prezentace, ubytování, od 17.00 h zákl. kola soutěže ve vyrážení

sobota 16.května: základní kola MČR až k semifinále, dokončení soutěže ve vyrážení
neděle 17.května: semifinále, finále a zápas o třetí místo

po obědě odjezd (cca 14.00 hod)
Cena: MČRJ je částečně hrazeno z rozpočtu ČAPEK a částečně z doplatků účastníků. 

Startovné je zdarma. Na ubytování a stravování budou doplácet na místě:
junioři (hráči) cca 300,- Kč a dospělí (trenér týmu) rovněž 300,- Kč na celý pobyt, v ceně je zahrnuto
ubytování, strava od pátek -večeře do neděle-oběd, pitný režim. (bazén zdarma)
(Výše doplatku se může měnit v závislosti na výši příspěvku z rozpočtu ČAPEK)
Pro ostatní zájemce, kteří se budou chtít akce zúčastnit (osobní trenéři, rodiče, diváci apod.) 
je možné zajistit ubytování včetně stravování (plná penze) za 250,- Kč za den 
Za příplatek je možné zajistit ubytování v Penzionu Regina (nutná rezervace do konce dubna)

Ubytování: v chatkách
Stravování: plná penze (snídaně - švédské stoly, obědy a večeře - jednotné menu), celodenní pitný režim
Doprava: na místo konání zajistí rodiče (zákonní zástupci) na vlastní náklady
Co s sebou: Oblečení: na 3 dny, sportovní obuv, pláštěnka (nepromokavá bunda), tepláková

souprava, trička, ponožky. čepice “kšiltovka”, sluneční brýle, plavky
věci na spaní apod.

Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, zubní pasta, kartáček, opalovací krém atd.
Doklady: platnou licenci ČAPEK (se známkou na rok 2009), kartičku zdravotní

pojišťovny, prohlášení rodičů nebo zákonných zástupců o zdravotní
způsobilosti příp. o zdravotních nebo stravovacích omezeních (+ seznam
léků a rozpis jejich užívání)

Výbava na pétanque:homologované koule, košonky, měřidlo, hadřík
Ostatní: kapesné, něco pro volný čas (stolní hry, karty, šachy apod.)

Ředitel turnaje: Jiří Koreš (PC České Budějovice), tel.: 602440849
Hlavní rozhodčí: Martin Bartoš (1.KPK Vrchlabí)
Delegát ČAPEK: Petr Jeřábek (Aura Havlíčkův Brod)

Příjezd:  automobilem přes Český Krumlov - 300 m za druhým kruháčem světelná křižovatka doleva směr Vyšší Brod, Rožmberk
po cca 4 km ve Větřní zabočit asi 100 m za železničním přejezdem ostře doprava, po cca 50 m odbočit 
doleva dle šipek BAZÉN,   GPS Loc: 48°46'49.349"N, 14°17'32.209"E

XI. Mistrovství České republiky juniorů v pétanque trojic

11. Mistrovství České republiky juniorů v pétanque trojic

PROPOZICE

KM ČAPEK  a  PC Č.Budějovice 

Vás zvou na


