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POZVÁNKA / PROPOZÍCIE

Bratislavské letné hry 2017 / Preßburger Sommerspiele 2017

Vážený priatelia BKKoZ Váas pozýva na Kolkársky turnaj za záchranu budúcoročnej
(2017/18) kolkárskej ligy v Bratislave, vopred Vám ďakujeme za účasť.

Dátum konania: 9.5.-10.8.2017
hracie dni – utorok, streda, štvrtok: 1.zápas o16:30, 2.zápas o 18:30 hod.

Miesto konania: 6-dr.kolkáreň Bratislava – Pasienky, Trnavská cesta 31 (29/A).

Prihlášky: Emailom pasienky22@gmail.com a michal@fatra.net alebo osobne, do 5.5.2017
Aby sme mohli urobiť rozlosovanie a začať hrať od 9.5.resp.10.5.

Štartovné: 6,00 €/hráč/zápas (+ Play Off) 
- Uhrádza sa v danom mesiaci (máj, jún, + Play OFF),
faktúra podľa počtu odohratých zápasov (prevodom na účet BKKoZ)

Kategórie: 4-čl.družstvá. (V prihláške-súpiske môže byť uvedených 10 hráčov,
z ktorých podľa možností budú nastupovať na stretnutia štyria)

Rozlosovanie a výsledky / tabuľky:
budú uverejnené na webovej stránke http://www.fatra.net/pasienky_22/ 
alebo http://pasienky22.fatra.net/ a na nástenke na kolkárni Pasienky.

Ceny: vecné ceny, diplomy. 

ORGANIZÁCIA BRATISLAVSKÝCH LETNÝCH HIER 2017:
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Hrajú 4-čl.družstvá, každý hráč hrá 120 hodov združených podľa platných pravidiel (4x
30HZ + 10x cvičné hody), družstvo tvoria 4 hráči a hrajú v štyroch setoch, po 30 HZ si hráči
vymenia dráhy.

Súpisku – resp. prihlášku tvorí max. 10 hráčov (aj s hrajúcim vedúcim tímu), z ktorých na
rozlosované stretnutia nastúpi štvorica, ktorá nahlási pred stretnutím svoje mená do zápisu o
stretnutí.Zápas-stretnutie riadia vedúci družstiev.

Hráči nastúpia pred zápasom na hraciu plochu všetci sa pred zahájením cvičných hodov
pozdravia podaním ruky.

Hrať sa bude na štyroch dráhach (1-2-3-4 alebo 3-4-5-6 alebo 1-2 a 5-6). Zo stretnutia
sa bude robť zápis, z ktorého celkovú tabuľku spracováva Bratislavský krajský kolkársky zväz,
a bude uverejňovaná na stránke:
http://www.fatra.net/pasienky_22  / a http://pasienky22.fatra.net/ . 

Štart na Bratislavských letných hrách nie je podmienený registráciou v SKoZ. Štart je
podmienený len vyhovujúcim zdravotným stavom.  Počas stretnutí je povolené občerstvenie,
bez následkov znečistenia hracej plochy.  Hráči sú povinní dostaviť sa do kolkárne v Bratislave
na  Pasienkoch  minimálne  ½  hodinu  pred  plánovaným  štartom,  s vhodným  športovým
oblečením a obuvou pre halové športy.

Herný systém je každý s každým – jedno kolo, + PLAY OFF a to 1.tím so 4.tímom a
2.tím s 3.tímom hrajú o postup do finále, víťazi potom hrajú o 1.a 2.miesto a porazený o 3.a 4.
miesto.

Hlavný organizátor: Bratislavský krajský kolkársky zväz, 
Riaditeľ: Michal Serbín, 0944/ 300 337, email: michal@fatra.net
Organizační pracovníci: Michal Serbín, 0944/ 300 337, Spoje BA

Jana Šottníková, 0911/ 015 444, BKKoZ
Eva Uhlíková, 0907/ 735 782, BKKoZ.

                             
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

NAŠA RETRO KOLKÁREŇ
Z 1962 roku
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