
POŘADATEL z pověření ČVS pořádá Beachclub Strahov z.s., Chodecká 1230, Praha 6

MÍSTO KONÁNÍ Volnočasový a sportovní areál Gutovka
Gutova 39, Praha 10 – Strašnice
GPS 50.0707169N, 14.4914617E

KATEGORIE muži, ženy

HERNÍ SYSTÉM • min. 15 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV dospělých a max. 1x DKA
• turnaj je určen pouze pro občany České republiky
• hlavní soutěž se hraje modelem „M16skup-MCR“ - viz rozpis zápasů 
             (příloha   propozic)
• UMČR 2017 nemá kvalifikaci

ČASOVÝ ROZVRH PÁ 1. 9. 2017 – od 9:00 hlavní soutěž pro obě kategorie, odehrají se ve skupinách zápasy 
č. 1-16 v obou kategoriích,

SO 2. 9. 2017– od 9:00 hlavní soutěž pro obě kategorie, odehrají se ve skupinách zápasy 
č. 17 - 24 a 2 kola playoff v obou kategoriích.

NE 3. 9. 2017 – začátek zápasů bude upřesněn podle požadavků České televize. Nedělní 
program začíná semifinálovými zápasy, následují zápasy o 3. místo a finále obou kategorií. 
Nedělní program se hraje společně na centrálním finálovém kurtu s tribunami pro 800 
diváků.

Podrobný rozpis a časy jednotlivých zápasů budou vyvěšeny na webových stránkách 
turnaje cvf.cz. a na webu UMČR 2017 zde

Podrobný popis celého Uniqa Mistrovství ČR 2017 a souběžné akce pro rodiny a děti 
provozovatele areálu Gutovka najdete na stránkách zde

PŘIHLÁŠKY volné přihlášky on-line prostřednictvím VIS do pondělí 28. 8. 2017 do 20:00
Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas rodiče 
(zákonného zástupce) se svou účastí na tomto turnaji.

STARTOVNÉ 500,- Kč / dvojice

PRIZE MONEY 200 000,- Kč

HRACÍ MÍČ Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ 3 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt, (neděle 1 centr kurt)

ŘEDITEL TURNAJE MUDr. Vít Mařík, tel: 602302001, info@beachpraha.cz

UBYTOVÁNÍ - Hotel Krystal, José Martího  407/2, Praha 6, 162 00
- Hotel Fortuna City, Bečvářova 2081/14, Praha 10, 100 00

POZNÁMKY Pro hráče v soutěži je každý den zajištěn oběd a pitný režim - zdarma. Po uhrazení 
startovného získají hráči akreditační kartu opravňující ke vstupu do vyhrazených prostor 
(šatny, sociální zázemí a VIP stan). Kromě prize money získají hráči další ceny věnované 
partnery turnaje. Osobou odpovědnou za řízení turnaje a dodržení pravidel STK ABV ČVS 
je Ing. Jan Zvěřina

http://www.beachpraha.cz/gutovka-zpatkydoskoly-mcr
http://www.beachpraha.cz/gutovka-zpatkydoskoly-mcr
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