
SQUASH KLUB

 

Squash Klub Slovan Brno a společnost Sportprofit 

ve spolupráci s ČASQ si Vás dovolují pozvat na 

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
juniorů ve squashi pro rok 

2015 
 

které se uskuteční 5.- 7.února 2015 
 

www. http://www.czechsquash.cz/#!mistrostv-republiky-junior/c1dpw  
(stránky budou v provozu od 17.1.2015) 

 
Propozice turnaje: 

 

Místo konání:  CENTRUM VIKTORIA  
Vodařská 2, Brno 

 
Kategorie:  G11, G13, G15, G17, G19, G23 

B11, B13, B15, B17, B19, B23 
 
Ředitel turnaje:  ing. Radim Švec, tel.: 603 431 907 
 
Vrchní rozhodčí:  Roman Švec, tel.: 605 001 661 
 
Zdravotník:   MUDr.  Luděk Ryba, Mgr Daniel Kratochvil 

Dospělí :  Úrazová nemocnice – Ponávka 139/6, Brno, tel.545 538 111 
Děti :   Dětská nemocnice – Černopolní 212/9, Brno, tel . 532 234 111 

 
Max.počet hráčů:  16 nejvýše umístěných hráčů na přísl. žebříčcích pro každou věkovou kategorii dle 

Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ 
 
Počet kurtů:   6 kurtů Fiberesin , č.certifikace: 001108 
 
Výše startovného:  0,-Kč 
 
Přihlášky:  nejpozději do pondělí 2.2. 2013 do 23:59 hod.!!!!!! pomocí webové aplikace na stránkách 

ČASQ pod svým hráčským přístupem nebo prostřednictvím klubu, u kterého je hráč 
registrován. V případě nejasností kontaktujte sekretariát ČASQ. Přihlašování bude 
zpřístupněno dne 28.1.2015  

 
Los a nasazení:  dle Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ, aktuální žebříčky budou zveřejněny s ohledem 

na uzávěrku již dne 27.1.2015!!! 
 



Časový rozvrh:  Všechny kategorie začnou ve čtvrtek a skončí v sobotu 
 
Čtvrtek, pátek  9:00 - 21:00 
Sobota    9:00 - 19:00 
 
Přesný rozpis zápasů bude zveřejněn po rozlosování turnaje 

 
Míče:    DunlopPro 
 
Stravování:  Zajištěno v přilehlé restauraci Viktoria. Veškeré informace budou zveřejněny na webových 

stránkách MČR juniorů.  
obědy i večeře pro juniory ZDARMA 

 
Ceny pro účastníky:    kat. B19, G19, B23 a G23 

1. místo – 3.000,-Kč 
2. místo – 2.000,-Kč  
3. místo – 1.000,-Kč 
 
Poháry za 1. až 3. místo pro každou kat. + věcné ceny 
Každý hráč dostane tričko s logem MRJ. 
 

Ubytování: REZERVACI NUTNO PROVÉST CO NEJDŘÍVE PROSTŘEDNICTVÍM ŘEDITELE TURNAJE (tel. 
603431907).  Více podrobností na webových stránkách MČR juniorů 
 
City Apart Hotel Brno, Komárovské nábřeží 2, 61700 Brno,  
http://www.city-aparthotel.com/, 
v tomto hotelu je pro Vás připraveno minimálně 60 lůžek za jednotnou cenu vč. snídaně  
650,-Kč/osoba/noc, přistýlka za 450,-Kč/osoba/noc 
 
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno, http://www.vista-hotel.cz/, 
v tomto hotelu je pro Vás připraveno až 60 lůžek za jednotnou cenu 1.100,-Kč/dvojlůžkový 
pokoj vč. snidaně/noc, 1.650,-Kč/třílůžkový pokoj vč. snidaně/noc, 800,-Kč /dvojlůžkový 
pokoj vč. snidaně/noc 
 
Penzion Fino-club, U hřiště 737, 664 42 Brno Modřice, www.fino-club.cz 

 Dvoj až čtyřlůžkový pokoj vč. Snídaně za 600,-Kč/osoba/noc  

 
Služby:   V prostorách centra nabízíme zajištění komplexních služeb v ceně 250,-Kč/30min 

 sportovní fyzioterapie 

 regenerační služby 

 masáže 
kontakt: mgr. Daniel Kratochvil, tel.608069701 
 

Doprovodný program: 

 Squashový (badmintonový ???) turnaj rodičů a doprovodů v pátek, všichni zájemci 
o turnaj se budou zapisovat v průběhu prvního dne 

 „SQUASHOVÝ VEČÍREK“ v pátek v přilehlé restauraci Viktoria. Více podrobností 
na webových stránkách MČR juniorů. Nutno rezervovat místa!!! 

 Denní zpravodajství a rozhovory s hráči a jejich trenéry a doprovody 
 
Důležité:  Mistrovské turnaje pořádané pod hlavičkou ČASQ se hrají s míčky DUNLOP. Hráči jsou v 

případě potřeby povinni rozhodovat jiná utkání. Hráči hrají na vlastní nebezpečí a mají za 
povinnost použití ochranných squashových brýlí. Mimo utkání určených hlavním 
rozhodčím jsou vždy oba hráči společně povinni rozhodovat následující utkání 

 
 
 

http://www.city-aparthotel.com/
http://www.vista-hotel.cz/
http://www.fino-club.cz/
http://www.restauraceviktoria.cz/oldies-disco/
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