P O Z V Á N K A
Sportovní klub
MORAVIA BRNO
Mikulovská 9
629 00 BRNO
ve spolupráci s ČSTPS a ASTV
pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna

ING. PETRA VOKŘÁLA
Závěrečné kolo Českého poháru stolního tenisu vozíčkářů
Již 16. ročník turnaje stolního tenisu vozíčkářů

„O pohár primátora města Brna“
4. 11. 2017
Partnerem projektu je Nadace ČEZ

Sponzoři turnaje:

Brněnské Teplárny, a.s., Brněnské Vodárny a
kanalizace, a.s., Brněnské komunikace, a.s.,
Mölnlycke Health Care, s.r.o., Globus, Heineken,
Vonekl, United Bakeries, a.s., Vinařství Husák,
Vinařství Kosík, Vinařství Valihrach, Vinařství
ZD Němčičky, Znovín Znojmo, a.s., Vinařství
Žurek, HA-SOFT, s.r.o.

Vážené dámy a pánové, milí sportovci,

dovolte, abych Vás po roce přivítal opět u nás v Brně, které
je dějištěm šestnáctého ročníku turnaje Českého poháru ve
stolním tenisu vozíčkářů „O pohár primátora statutárního
města Brna“, který uzavírá letošní sezonu. Sám jako
sportovec oceňuji výkony ve všech sportovních odvětvích,
která obohacují život každého z nás. Můj zvláštní obdiv a
uznání patří těm, kteří sportují s hendikepem, ať už
amatérsky, nebo profesionálně. Patříte mezi ně také vy, stolní
tenisté.
A také letos děláte radost svým příznivcům, když dosahujete
vynikajících výsledků na domácím i mezinárodním poli.
Příkladem toho je březnový turnaj v italském Lignanu, na kterém bronzový
paralympijský medailista Jiří Suchánek prohrál jediný zápas až ve finále a
v družstvech naši stolní tenisté vybojovali bronzové medaile.
Budeme zajisté svědky tvrdých a vzrušujících utkání, jak je vídáme v profesionálním
tenisu. Na své si přijdou určitě i fanoušci, kteří své favority poženou za vítězstvím,
a vytvoří na turnaji tu pravou sportovní atmosféru. Letošní vítěz nezíská pohár
rozhodně zadarmo, i když ve vašem případě platí dvojnásob – není vítěze, není
poražených.
Pobytu u nás jistě také využijete k tomu, abyste si volné chvíle zpestřili prohlídkou
některé z brněnských pamětihodností nebo kulturních institucí.
Stojí za to seznámit se i s vyhlášenou brněnskou gastronomií a navštívit některé
z bezpočtu útulných barů, vináren a kaváren.
Věřím, že si pobyt v našem městě užijete nejen po sportovní stránce a že se k nám
budete rádi vracet.
Ing. Petr Vokřál
Primátor statutárního města Brna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška

Na turnaj ve stolním tenise vozíčkářů dne 4.11 2017
„O pohár primátora statutárního města Brna“
Příjmení a jméno: ____________________________ Číslo OP: ____________________________
Bydliště: _____________________________________
Rodné číslo: ________________________

Telefon: __________________________

E-mail: ______________________________________

SPZ auta řidiče: ____________________ Klubová příslušnost: _______________________________
Zdravotní pojišťovna: ___________________________ Skupina postižení: ______
Startuji ve výkonnostní skupině: A B C
Doprovod:
Strava pro doprovod:

ANO NE
ANO NE (oběd 85,-Kč)

Podpis:

_______________

Propozice turnaje
Datum konání:

4. 11. 2017

Místo konání:

Tělocvična MU Fakulty sportovních studií, Kamenice 5, Brno – Bohunice
http://fsps.muni.cz/telocvicny/pages/telocvicna.php?id_tel=46&dat=1285180844

Startovné:

200,- Kč platí se při presentaci

Uzávěrka přihlášek: do 27. 10. 2017. Je možno přihlásit se i dodatečně, a to minimálně 30 minut
před ukončením presentace, avšak tito účastníci nebudou mít zajištěn oběd a nebude jim
proplacen příspěvek na cestovné.
Přihlášky zasílejte:

Vojtěch Vašíček, Kosmonautů 19, 625 00 Brno, tel. 739 644 912,
E-mail vasicek56@gmail.com

Ubytování:

Je možno v počtu 20 mís zajistit na ÚSP Kociánka Pavilon B za 180,-Kč osoba/den
(bez snídaně), s možností i noci ze soboty na neděli. Je nutné si rezervovat předem
našim prostřednictvím. Příjezd je nutný od 18:00 do 20:00 hod. Úhrada při presentaci.
Jeden bezbarierový, dvoulůžkový pokoj je pak předběžně rezervován v Hotelu Voroněž
u výstaviště http://www.orea.cz/cs/hotely/seznam-vsech-hotelu/orea-hotel-voronezi.html kde je dohodnuta zvýhodněná cena 650,-Kč osoba/den, včetně snídaně formou
švédského stolu. Rovněž je nutno nahlásit předem pořadateli, který rezervaci potvrdí.
I letošní ročník se uskuteční na Fakultě sportovních studií MU Brno – Kamenice 5.

http://www.mapy.cz/#x=16.568142&y=49.179969&z=14&l=3&d=firm_363909_0_1&c=14-23-27-2829-30h&t=s&q=Fakulta%20sportovn%C3%ADch%20studi%C3%AD%2C%20Brno%20Bohunice&qp=11.34
4144_48.239719_16.784670_51.323640_6
Navigace do tělocvičny je jednoduchá. Z dálničního přivaděče odbočíte dle místní navigace na FN Brno,
Kampus MU Brno. Na kruhovém objezdu rovně pod podjezd nákupního centra Campus Square, po cca
200m dojedete na hlavní silnici a odbočíte do leva. Po 100 m na kruhovém objezdu rovně, navigace na
Rezidenční areál a Fakultu sportovních studií. Fakultu budete mít po pravé ruce (hliníková budova ve
tvaru rohlíku). Objedete ji, odbočíte doprava na Studentskou ulici. Po 70 m je po pravé straně vjezd na
parkoviště FSS se závorou, která bude zvednuta. Zaparkujete přímo pod budovou tělocvičny.
Presentace sobota 4. 11.:
8,30 – 9,00 hod.
Rozlosování skupin:
9,00 – 9,15
Zahájení:
9,30 hod.
Zakončení:
cca v 16,00 hod
Ostatní ustanovení:
Bude se hrát skupinovým systémem, dle žebříčku roku 2016. Míčky ***Tibhar
40+SL. Kdo z přihlášených se nedostaví bez řádné omluvy alespoň 24hod před
turnajem, uhradí pokutu ve výši 200,- Kč. Cestovné bude účastníkům hrazeno
částečně ve výši 1Kč/km.
Všichni účastníci obdrží lahev vína a drobné ceny

Tělocvična
MU Fakulta sportovních studií
Kamenice 5, Brno – Bohunice

GPS: 49°10'43.15"N, 16°34'5.779"E

Ubytování
ÚSP Kociánka
Brno – Královo pole
GPS: 49°13'32.462"N, 16°36'11.004"E

www.skmoravia.cz

