
Vás pozýva na

„Predvianočný squashový turnaj“

„C“ kategórie:

Miesto konania: SQUASH CENTRUM Rufin,
Aleja slobody 1901/7, Dolný Kubín

Termín: 12.12.2015 (sobota)

Prezentácia: hráči sú povinní prihlásiť na turnaj najneskôr
do piatku 11.12.2015 do 12.00 hod na :

E – mail: lubomir.jurovcik@gmail.com

Telefón: 0911 623 039

Losovanie: vykoná ŠTK 11.12.2015

Zverejnenie losovania: rozpis zápasov 11.12.2015 na www.squash.sk

hráči majú garantované 2 zápasy

(Plate sa vylosuje z tých, čo budú mať záujem hrať.)

Začiatok: 9.00 hod.

Riaditeľ turnaja: Ing. Jaroslav Šikyňa

Hlavný rozhodca: Mgr. Ľubomír Jurovčík
(zápasy rozhodujú porazení z predchádzajúceho zápasu)

Štartovné: 15 EUR  (juniori 10 EUR)

Ceny: pre prvých troch hráčov hlavného pavúka

a prvých troch hráčov Platu (hráme o 3.miesto)

Tešíme sa na Vašu účasť!
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