
 
 

Handicap Sport Clubem Velké Meziříčí, z.s. 
 
 

 

 

 
                                                                                         
 
                                                                       
                                                                                      ve spolupráci s 

Asociace integrovaných sportů, z.s. 
 

 
 
 

 
 
                            

pořádá dne 1. a 2. 6. 2019 
 

1. a 2. kolo ČSOB Leasing Cupu - iKuželníku 2019 
 

8. ročník turnaje ikuželníku o Březejckou kuželku 
     
                            

                     
                                                   

                            
                                                  
            
 
                       

               

                         

 
 
        
 

  Obec Vídeň 
                             

 
 

 
 

                                            Mediální partneři: 

 
 
              

  
                                                                                    



I. ZÁKLADNÍ ČÁST 
 

Místo konání:  Dětské středisko Březejc, Sviny č. 13 594 01 Velké Meziříčí  
                                           GPS      49°20'57.972"N, 16°6'40.463"E   
                                    http://www.mapy.cz/#!d=area_14405_1&x=16.108805&y=49.346473&z=13&l=15 

 

Hlavní sponzoři :        Město Velké Meziříčí, Kraj Vysočina  
 
Hlavní organizátor: Jiří Charvát  tel. 737 576 637 a  Stanislav Merunka tel.: 608 424 023                                 
Hlavní rozhodčí: Vlastimil Hudeček (vlastimil.h@tiscali.cz) 
Zdravotnická služba: Jiří Charvát 
Pokladník:  Jiří Charvát  tel.  737 576 637 
Mediální partneři:  NovinyVM.cz, Velkomeziříčsko a Medřičské listy 
 

 
II. TECHNICKÁ ČÁST 

 

Na základě   řádně vyplněné   a závazné objednávky zajistíme: 
 
 Z důvodu rekonstrukce areálu je možné menší omezení v provozu během turnaje. 
 
Stravování:  v místě turnaje 
                             pátek, sobota – večeře – možnost zakoupení -grilované párky, grilované maso 
                                                           / zajistíme podle individuální objednávky na místě dle nabídky/ 
                             sobota, neděle  - snídaně   40,- Kč / zajišťuje organizátor dle počtu objednávek ve stanu/  
                              sobota, neděle  - oběd       90 ,- Kč          
                                                   
Ubytování:          300,- Kč/ osoba a noc 
                                             

  Řádně vyplněné objednávky zasílejte nejpozději do 20.5.2019 výhradně na e-mail:         
  iskvysocina@seznam.cz 
  
Prezentace: Hráče je povinen zaprezentovat kapitán týmu, nebo jeho zástupce 
                             v sobotu nejpozději do 08:30 hod. v místě turnaje.  Při turnaji a registraci bude probíhat kontrola průkazů 

a známek!!!!!!!                                                                                                                             
Startovné: Pro registrované týmy činí startovné 100,- Kč za  turnaj,  pro neregistrované týmy 200,- Kč za turnaj . 

 Startovné, stravu a ubytování zaplatí za celý svůj tým kapitán, nebo jeho zástupce v místě 
turnaje v hotovosti!!!. 

Informace:      můžete získat na telefonních číslech:    
                                                                                              737 576 637 – Jiří Charvát  
                                                                                              608 424 023 – Stanislav Merunka     
 

III. ČASOVÝ POŘAD 
Pátek :                        příjezd po 17:00, ubytování,  volná zábava 
Sobota: 
9:00  slavnostní zahájení 
9:30   – 17:00     turnaj  
12.00 – 13.00               oběd 
Po 18.00 hod.               volná zábava 
Neděle: 
9:00                                 zahájení turnaje 
9:15-13:00                     turnaj   /oběd průběžně/ 
13:00                              vyhlášení vítězů a odjezd zúčastněných 
 

Více informací (včetně pravidel iKuželníku) naleznete na: www.integrovanesporty.cz. 

http://www.mapy.cz/#!d=area_14405_1&x=16.108805&y=49.346473&z=13&l=15
http://www.integrovanesporty.cz/news.php

