
EUROPEAN JUNIOR CIRCUIT 2016/2017 

SLOVAK JUNIOR OPEN 

Základné informácie 

 

Turnaj sa bude konať od piatku 23. septembra do nedele 25. septembra 2016 v IMET squash-relax 

centrum, Bratislava. 

 

Pokyny pre prihlásenie sa na turnaj: 

Všetky kategórie sa budú hrať na formát 64 draw. Obmedzenia budú vykonané v každej kategórii 

podľa pokynov ESF. 

• Prihlášky možno zaslať len poštou alebo e-mailom. 

• Prihlášky je možné vykonať len prostredníctvom členských národných asociácií. 

• Všetci hráči musia mať ochranné okuliare. 

 

Dôležité termíny: 

• 2. septembra   uzávierka prihlášok 

• 5. septembra   faktúry platí usporiadateľovi 

• 23. - 25. september   SLOVENSKÝ JUNIOR OPEN 2016, Bratislava 

 

Turnaj je v súlade s ESF Junior pokynmi, ktorých kópia je k dispozícii na webových stránkach ESF 

www.europeansquash.com.  

 

TERMÍNY 

Piatok 23. september - nedeľa 25. september 2016 

Turnaj sa začne v piatok o 9.30 hod. 

 

MIESTO 

 IMET squash-relax centrum, Sch. Trnavského 2 / B, Bratislava – Dúbravka 

 4 squashové kurty 

 Sauna, masáže, posilňovňa, spinning 

 reštaurácia a bar, penzion 

 

Viac informácií o www.squash-imet.sk 

 

KATEGÓRIE SJO 

BU 19 max. 64 hráčov GU 19 max. 64 hráčov 

BU 17 max. 64 hráčov GU 17 max. 64 hráčov 

BU 15 max. 64 hráčov GU 15 max. 64 hráčov 

BU 13 max. 64 hráčov GU 13 max. 64 hráčov 

 

Hráči si môžu nastúpiť iba v jednej kategórii. Všetci hráči majú zaručené minimálne tri zápasy.  

  

http://www.squash-imet.sk/


CENY - hráči na medailových pozíciách obdržia diplomy, poháre a hodnotné darčeky. 

 

Slovak Junior Open je otvorený pre všetkých hráčov vo veku 13, 15, 17 alebo 19 rokov 

Výsledky turnaja budú pravidelne aktualizované na webových stránkach turnaja. 

 

Všetky zápasy sa budú hrať podľa pravidiel WSF, hrá sa do 11 bodov s rozdielom 2 bodov.  

 

Všetci hráči sa očakáva, že označenie a rozhodca zápas. 

Hrá sa s loptičkou Dunlop. 

 

POISTENIE 

Hráči hrajú na turnaji na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadatelia, ani ESF nepreberá akúkoľvek 

zodpovednosť za zranenie vyplývajúce z účasti na tejto akcii. Hráči si musia zabezpečiť vlastné 

poistenie. 

 

UBYTOVANIE: 

1. Penzion IMET, Bratislava (10 lôžok) 

2. Hotel Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava, www.hotel-druzba.sk 

 

STAROVANIE: 

Obedy a večere sa podávajú priamo v mieste konania výberom z 3 rôznych menu. 

 

ZÁZNAMY 

Oficiálne prihláška musia byť zaslané e-mailom na adresu: 

IMET SLOVENSKÝ JUNIOR Open Office: 

ADEQUART Ltd. 

Sch. Trnavského 2 / b 

841 01 Bratislava, Slovensko 

Tel: +421 905 650944 

E-mail: imet.squash@gmail.com 

 

UZÁVIERKA 

Uzávierka prihlášok je v piatok - 2 september !!! 

 

ROZLOSOVANIE A ČASOVÝ HARMONOGRAM budú zverejnené najmenej 5 dní pre 

začiatkom súťaže. 

 

ŠTARTOVNÉ & HOTEL BALÍČEK 

Viď priložené informácie o hotelových balíčkoch (ktoré zahŕňajú vstupný poplatok). Ak si neželáte 

žiaden balíček, musíte zaplatiť vstupný poplatok 50,00 €. Všetci hráči / tréneri musia byť registrovaní 

a mať zaplatené za SPIN. 

Vstupný poplatok alebo účastnícky balíček musí byť zaplatený bankovým prevodom, bankové 

poplatky platí účastník. 

http://www.hotel-druzba.sk/
mailto:imet.squash@gmail.com


Banka:   Tatra banka, Slovensko 

SWIFT / BIC kód:  TATRSKBX 

IBAN:   SK58 1100 0000 0026 6925 0019 

Názov účtu:   Slovenska squashová Asociácia 

Junácká 6, 832 80 Bratislava, Slovensko 

Číslo účtu:   266 925 0019/1100 

Platba Referencie:  SJO2016 

 

TRANSPORT 

Všetci hráči, ktorí prídu lietadlom na letisko v Bratislave budú vyzdvihnutí a odvezení späť na letisko 

zdarma. 

Všetci hráči, ktorí prídu lietadlom na letisku vo Viedni (50 km) môžu využiť pravidlenú linku 

z letiska Viedeň do BA a budú vyzdvihnutí na autobusovej stanici zdarma. 

 

Balík € 210,00 

3 noci v hoteli 

3 obedy, večere 3, 3 raňajky, vstupné, turnaj T-shirt, 

 

Balík B € 178,00 

2 noci v hoteli 

3 obedy, 2 večere, 2 raňajky, vstupné, turnaj T-shirt, 

 

Balíček C € 90,00 

3 obedy, 2 večere, vstupné, turnaj T-shirt, 

 

Balíček D € 50,00 

vstupné, turnaj T-shirt, 

 

Jednoposteľová izba - príplatok za izbu / noc € 20,00 

Extra noc (vr. Raňajky) € 49,00 


