
23.Mistrovství České republiky ve
squashi mužů, žen a masters

Praha

5.-7.3.2015



Organizace Mistrovství ČR 2015

Základní informace:

• Termín 5.-7.2015
• Místo konání Praha   

Metropole Zličín - 1x skleněný kurt ASB, Řevnická 1, 155 21 Praha 5
Sportcentrum Evropská - 5x kurt Fibresin,  José Martího 269/31,162 52 Praha 6
Squashpark Cibulka - 5x kurt Hollman , Fabiánova 1134, 150 00 Praha 5

• Registrace ve Sportcentru Evropská minimálně hodinu před prvním plánovaném utkání hráče              
• Ředitelka turnaje Olga Ertlová 
• Výsledkový servis ČASQ Jan Mutina
• Zdravotník Mgr. Jakub Pokorný
• Hlavní rozhodčí Tomáš Fořter
• Kategorie muži, masters muži 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ , 60+, 65+  

ženy, masters ženy 35+, 40+, 45+, 50+, 55+
• Nasazení  dle platného soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ a rozhodnutí komise masters

MK-2015-02-15-001
• Přihlášky muži, ženy (web.aplikace ČASQ) – do 2.3.2015 ve 23:59 

masters (web.aplikace ČASQ) – do 2.3.2015 ve 23:59
• Pravidla Singles rules 2009 WSF, hrací systém muži a ženy pavouk, masters dle počtu účastníků 

(pavouk nebo tabulka)
• Míčky Dunlop
• Startovné  není
• Ceny    poháry a věcné ceny pro vítěze všech kategorií 

prize money pro muže a ženy



Doplňující informace:

• Stravování pro hráče a hráčky formou bufetu ve Sportcentru Evropská - zajišťuje Hospoda U Buldoka

• Turnajová party  sobota 7.3.2015 19.00 Music club U Buldoka, Preslova 1, Praha 5 15500 

• Masáže a fyzioterapie cena za půlhodinovou masáž 150,- Kč ve Sportcentru Evropská – zajišťuje Thajský ráj

fyzioterapie možná po domluvě s turnajovým zdravotníkem Mgr. Jakubem Pokorným

• Vyplétání raket možné ve Squashparku Cibulka a ve Sportcentru Evropská

• Mimo utkání určená hlavním rozhodčím jsou oba hráči povini společně rozhodovat následující utkání. 

• ČASQ doporučuje použití squashových brylí. Hráči a hráčky mladší 18 let musí používat ochranné brýle povinně.

• Startující hrají na vlastní nebezpečí.



Časový harmonogram Mistrovství ČR

Čtvrtek – 5.3. 2015 

13:00 - slavnostní zahájení v prostorách skleněného kutru 

14:00 - první utkání MRČ žen a mužů  rozehrání prvních utkání MRČ Masters s největším počtem účastníků

21:00 - předpokládaný konec zápasů 

Pátek – 6.3. 2015 

09:00 - pokračují utkání MRČ

21:00 - předpokládaný konec zápasů 

Sobota – 7.3. 2015 

09:00 - dohrávání zápásů, zahájení utkání o 3. a 4. místo všech kategorií, finálové zápasy. Časy se upřesní dle 
počtu přihlášených hráčů a dle požadavku Nova Sport

19:00 - předpokládané ukončení

20:00 - turnajová  party v Music clubu U Buldoka

Neděle – 8.3. 2015 

09:00 - pokračování doprovodného programu - program pro děti a tréninky juniorů

17:00 - předpokládaný konec programu 



Doplňující info k mistrovství masters




