P O Z V Á N K A
Sportovní klub
MORAVIA BRNO
Mikulovská 9
628 00 BRNO
ve spolupráci s NSA, PARA Sport a ASTV
pořádá pod záštitou primátorky statutárního města Brna a hejtmana
Jihomoravského kraje

JUDr. Markéty Vaňkové a Mgr. Jana Grolicha
Závěrečné kolo Českého poháru stolního tenisu vozíčkářů
20. ročník turnaje stolního tenisu vozíčkářů

„O pohár primátora města Brna“
22. 10. 2022
Akce je pořádána za finančního přispění statutárního města Brna
a Národní Sportovní Agentury

Partneři turnaje: OHLA-ŽS, a.s., Konto Bariéry, HA-SOFT, s.r.o,
SAKO Brno, a.s., VZP, Brněnské Vodárny a
kanalizace, a.s., Brněnské komunikace, a.s.
Materiálně akci podpořili společnosti:
Globus, Heineken, Mölnlycke Health Care, Vonekl,
Vinařství Kosík, Vinařství Mutěnice, Vinařství
ZD Němčičky, Vinařství Valihrach, Vinařství
Volařík, Znovín Znojmo, a.s., Vinařství Žurek.

Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovci,
málokterá věc na světě odhalí charakter jako sport.
Teprve zde člověk zjistí, zda je vytrvalý a odhodlaný.
Zda umí hrát fér a netouží po vítězství za každou cenu,
ale zároveň jestli v sobě umí probudit tu správnou
zdravou soutěživost. Všichni, kteří budou na Brněnském
turnaji bojovat o medaile, už na tyto otázky nalezli
odpověď. Teď jim zbývá ten poslední krok, který musí
udělat každý ctižádostivý sportovec – vyhrát.
Bez ohledu na to, zda se jim to podaří, ale věřím,
že si tento brněnský turnaj užijí všichni zúčastnění.
Že se budou bít jako lvi o každý míček a ukážou sami
sobě i všem divákům, co v nich je. Až skončí, zpocení
a unavení, bez ohledu na závěrečné umístění si budou
moci říct: „Udělal jsem všechno, co jsem mohl.“ Vůbec
o tom nepochybuji. Vím totiž, jakým překážkám čelí
v každodenním životě.
Velice mě těší, že město Brno zařadilo tuto akci mezi
své tradiční sportovní podniky. Moc bych si přála, aby
se zde tento turnaj konal ještě nejméně dlouhá desetiletí.
Je mi sympatické, že se zde snoubí sportovní zápolení s lidským pochopením. A pokaždé, když
jej navštívím, odcházím plná inspirace, naděje a dobré nálady.
Přeji vám příjemné zážitky.
Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška
Na turnaj ve stolním tenise vozíčkářů dne 22.10 2022
„O pohár primátora statutárního města Brna“
Příjmení a jméno: ____________________________ Číslo OP: ____________________________
Bydliště: _____________________________________

Telefon: __________________________

Datum narození: ________________________ 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 110,-Kč)

Velikost trička:
Podpis:

_______
_____________________

Propozice turnaje
Datum konání:

22. 10. 2022

Místo konání:

Tělocvična MU Fakulty sportovních studií, Kamenice 5, Brno – Bohunice
http://www.fsps.muni.cz

Startovné:

200,- Kč platí se buď na základě vystavené faktury převodem na účet, nebo při
presentaci hotově.

Uzávěrka přihlášek:
do 8. 10. 2022. Je možno přihlásit se i dodatečně, a to minimálně 45 minut
před ukončením presentace, avšak tito účastníci nebudou mít zajištěn oběd, neobdrží
věcnou cenu a nebude jim proplacen příspěvek na cestovné.
Přihlášky zasílejte:

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

Není možné ubytování na ÚSP Kociánka.
Závodníkům se vzdálenosti větší jako 200km, nabízíme možnost cenově zvýhodněného
ubytování v hotelech dle níže uvedených možností. Ty budou blokovány pro toho, kdo si
je zarezervuje nejdříve. Pro účastníky jsme předběžně rezervovali následující možnosti
ubytování:

Ubytování:

Hotel Zennam http://www.zannam.cz/ jeden bezbariérový pokoj vhodné pro 2 vozíčkáře
a až 2 doprovody při obsazenosti 1-2 osobami za 1100Kč, třemi osobami 1500,-č a čtyřmi
osobami 1900,-Kč, uvedená cena je bez snídaně! Tato je možná objednat v samostatné
restauraci za úhradu v hotovosti. Další pokoje jsou standardní, bez bezbariérové úpravy
koupelny ale na vozíčku dostupné, sociální zařízení se sprchovacím koutem s vaničkou.
Objednat nutno přes nás.
Dva bezbariérové pokoje v hotelu OREA Voroněž https://www.oreahotelvoro.cz/ a Resort
Santon Brno https://www.resortsanton.cz/ za zvýhodněnou cenu 1853,-Kč pro dva včetně
snídaně objednávka opět nutná přes nás.
Quality Hotel jsou k dispozici dva bezbariérové pokoje při objednávce přes nás je
zvýhodněná cena 1671,-Kč při obsazení 1 osobou, 1900,-Kč při obsazení 2 osobami.
Nutno rovněž objednat a uhradit přes nás.
https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/
eFi Hotel https://www.efihotel.cz/ má k dispozici 2 dvojlůžkové bezbariérové pokoje
cena 1835,-Kč při obsazení 1 osobou, 2016,-Kč s dvěma osobami. Další tři apartmány
Exklusive za stejné ceny bez bezbariérové úpravy sociálky. Šířka vstupních dveří je 80 cm,
šířka dveří do koupelny pak 70 cm. Pouze u vstupu do pokoje z chodby je přede dveřmi
nízký práh. Dále k dispozici tři Apartmány Exklusive s ložnicí, obývákem a kuchyňským
koutem pro 2 – 4 osoby při obsazení 2 osobami za 2 808,-Kč, tři osoby 2 987,-Kč, čtyři
osoby pak 3 170,-Kč. Všechny pokoje jsou dostupné výtahem. Objednávky nutno přes
nás.
Kobero Hotel https://www.kobero.cz/ má k dispozici jeden plně bezbariérový pokoj č. 29
pro max čtyři lidi. Další pokoje jsou standardní, bez bezbariérové úpravy koupelny ale na
vozíčku dostupné, sociální zařízení se sprchovacím koutem s vaničkou. Zvýhodněná cena
včetně snídaně je 1000,-Kč při obsazení 1 osobou, 1200,-Kč při obsazení 2 osobami. Další
jeden 4 lůžkový pokoj 2000,-Kč. Nutno rovněž objednat a uhradit přes nás.

I letošní ročník se uskuteční na Fakultě sportovních studií MU Brno – Kamenice 5. 625 00 Brno.
https://www.google.cz/maps/place/Fakulta+sportovn%C3%ADch+studi%C3%AD+MU/@49.1789817,16.56
87824,268m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47129519b4fdc2af:0x2b5ed1c1a66588f!8
m2!3d49.1785689!4d16.5688097?hl=cs
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 22. 10.:

7:15 – 8:15 hod.

Rozlosování skupin:

8:15 – 8:30 hod.

Zahájení:

8:45 – 9:15 hod.

Zakončení:

cca v 16:30 hod

Ostatní ustanovení: bude se hrát na 12 stolech, skupinovým systémem, dle žebříčku roku 2021 ve
skupinách A; B a C.
Míčky 729 Friendship ITTF 3 star 40+ (červené).
Cestovné bude účastníkům hrazeno částečně ve výši 2Kč/km.
Všichni účastníci obdrží lahev vína, funkční polokošili a drobné ceny
Kdo z přihlášených se nedostaví bez řádné omluvy alespoň 24hod před turnajem,
Občerstvení:

uhradí pokutu ve výši 200,- Kč.
bude zajištěno a podávat se bude v přízemí u recepce.

Zvláštní opatření: vzhledem k situaci s coronavirem je možné že bude nutné dodržovat v danou dobu
platná hygienická opatření.

Vítězové A skupiny: 1. Boris Trávníček; 2.Petr Svatoš; 3. Jiří Suchánek

Vítězové B skupiny: 1. Vladimír Kadlík 2. Bohuslav Ribka, 3. Jiří Antonín

Vítězové C skupiny: 1. Martin Lukáš; 2.Jan Sejk; 3. Petr Herodes

