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Propozice 
Místo konání  : sportovnÌ are·l mÏstskÈ Ë·sti Brno - ⁄tÏchov 
Způsob hry  : öv˝car (asi 4 kola), Ñ16ì K. O., hra do 13-ti bod˘ bez ËasovÈho limitu 
Přihlášky   : do Ëtvrtka 30. 7. 2009 20:00 hod., p¯es internet, p¯Ìp. e-mailem na: fnaky@volny.cz 
Starovné   : 100,- KË dospÏl˝, 50,- KË junior (hotovÏ u z·pisu) 
Prezentace  : od 8:01 do 8:59 hod., zaË·tek turnaje v†cca 9:31 hod. 
Podmínky startu  : povolena hra nehomologovan˝mi koulemi, hr·Ëi bez licence hrajÌ na vlastnÌ nebezpeËÌ! 
Ceny   : putovnÌ poh·r pro vÌtÏze, ceny opÏt skvÏlÈ, uûiteËnÈ (a je jich dost) 
Hřiště   : ötÏrk, 24 h¯iöù 
Max. počet startujících : 48 trojic (prvnÌch 32 p¯ihl·öen˝ch trojic obdrûÌ u prezentace malou pozornost) 
Povinnosti hráčů  : dodrûovat ofici·lnÌ pravidla  
Občerstvení  : moûnost obËerstvenÌ v†mÌstÏ (za svoje) 
Parkování   : hlÌdanÈ parkoviötÏ 
Jak se do Útěchova dostanete : autem z Brna – Lesn· -> SobÏöice -> ⁄tÏchov 
    MHD z Brna – bus Ë. 57 aû do ⁄tÏchova 
Ředitel turnaje  : Petr Stokl·sek 
Hlavní rozhodčí turnaje : bude (probÌh· konkurz) 
Kontakt pro informace : e-mail: fnaky@volny.cz, tel.: 602942396 
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Místo konání  : sportovnÌ are·l mÏstskÈ Ë·sti Brno - ⁄tÏchov 
Způsob hry  : öv˝car (3 kola), hra do 13-ti bod˘ bez ËasovÈho limitu 
Přihlášky   : na mÌstÏ po z·kladnÌ Ë·sti hlavnÌho turnaje 
Starovné   : pro nestartujÌcÌ v hlavnÌm turnaji 30,- KË za osobu (hotovÏ u z·pisu), ostatnÌ 0,- KË 
Prezentace  : od 14:29 do 14:44 hod., zaË·tek turnaje v†cca 14:59 hod. 
Podmínky startu  : povolena hra nehomologovan˝mi koulemi, hr·Ëi bez licence hrajÌ na vlastnÌ nebezpeËÌ! 
Ceny   : uûiteËnÈ a vÏru praktickÈ 
Ředitel turnaje  : David KrajÌËek 
Hlavní rozhodčí turnaje : bude (probÌh· konkurz) 
Kontakt pro informace : e-mail: fnaky@volny.cz, tel.: 602942396 
 
 

Po turnajÌch je p¯ivraven kr·tk˝ (dle toho, jak kdo vydrûÌ) kulturnÌ program u ohnÏ... 
 
 

ÑDokonËi  svou pr·ci,  
p¯eËt i  dopis  zvacÌ ,  

vezmi koule hracÌ  a  Ö 
Ö p¯ i jeÔ ñ zvou F“¡CI  !  

 
 
 
 


