
 

 

1SSK BRATISLAVA

Squashový turnaj juniorov

10.
                            

           Squashcentrum PionierskaSquashcentrum PionierskaSquashcentrum PionierskaSquashcentrum Pionierska
 

dátumdátumdátumdátum::::    

    
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            

miestomiestomiestomiesto::::    
    

registráciaregistráciaregistráciaregistrácia::::    

    

losovanielosovanielosovanielosovanie::::    
    

rozpis zápasov:rozpis zápasov:rozpis zápasov:rozpis zápasov:    

            

štartovné:štartovné:štartovné:štartovné:    
    

    

ceny:ceny:ceny:ceny:    

 

riadite ľ turnaja: Lorin čík Dušan
zdravotn

 
 

      
A     

SQUASHCENTRUM 
PIONIERSKA

1SSK BRATISLAVA  Vás pozýva

Squashový turnaj juniorov

10.-11.12.2016 

Squashcentrum PionierskaSquashcentrum PionierskaSquashcentrum PionierskaSquashcentrum Pionierska    , , , , LegerskéLegerskéLegerskéLegerského ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislava

10101010....12121212.20.20.20.2011116666    (sobota) DO 13 a

14141414:00 :00 :00 :00     ––––    zazazazačiatok   
                                                                                                                                                                            11111111....12121212.20.20.20.2011116666    (nedeľa) DO 11, 15 a

                                                                                                                                                                                                            9:009:009:009:00        ––––    zazazazačiatoiatoiatoiatokkkk        
    Organizátor vyhradzuje právo na zlúč

do stredy do stredy do stredy do stredy 7777....12121212.201.201.201.2016666, , , , email: email: email: email: 
office@squashcentrum.skoffice@squashcentrum.skoffice@squashcentrum.skoffice@squashcentrum.sk            alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139

vo štvrtok vo štvrtok vo štvrtok vo štvrtok     8.128.128.128.12.2016.2016.2016.2016, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK

bude zverejnený bude zverejnený bude zverejnený bude zverejnený vo štvrtokvo štvrtokvo štvrtokvo štvrtok
na na na na www.squash.skwww.squash.skwww.squash.skwww.squash.sk    aaaa    www.squashcentrum.skwww.squashcentrum.skwww.squashcentrum.skwww.squashcentrum.sk
aaaa    na FB.na FB.na FB.na FB.    

11110 eur. 0 eur. 0 eur. 0 eur. PPPPri ri ri ri úúúúčasti v 2 kategóriách 
občerstvenie v cene turnaja, zľava na masáže po

trofeje atrofeje atrofeje atrofeje a    ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING)

                                                 

 

 

 

ík Dušan  (tel: 0904 358 139), hlavný rozhodca:
tník: Nemocnice Ružinov a Kramáre . 

 

SQUASHCENTRUM  
PIONIERSKA    

Vás pozýva  na 

Squashový turnaj juniorov        

 
 

ho ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislavaho ul. 3, Bratislava    

DO 13 a 17 rokov 

DO 11, 15 a 19 rokov 

Organizátor vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií! 

email: email: email: email: 
alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139alebo SMS: 0904358139        

, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK, vykoná ŠTK    

vo štvrtokvo štvrtokvo štvrtokvo štvrtok        po losovaní, po losovaní, po losovaní, po losovaní, 
www.squashcentrum.skwww.squashcentrum.skwww.squashcentrum.skwww.squashcentrum.sk    

kategóriách 14eur (spolu)      
masáže počas turnaja 

ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING)ceny od sponzora (SALMING) 
                             

hlavný rozhodca:  Lorin čík Dušan., 


