
Pozvánka na 

Otevřené mistrovství ČR ve čtyřhrách v Showdownu 
a 
Kvalifikaci žen na MČR

Oddíl zrakově postižených sportovců SK Olomouc Sigma MŽ spolu s odbočkou SONS Olomouc a Tyflocentrum Vás tímto zvou na Olomoucký turnaj čtyřher v Showdownu , který je Otevřeným mistrovstvím ČR. 

Turnaj se koná v sobotu 28. února 2015 v prostorách SONS Olomouc na I. P. Pavlova 69 v Olomouci.


Propozice

Datum konání:	28. 2. 2015 

Místo konání:	I. P. Pavlova 69 Olomouc			

Doprava Z hlavního vlakového nádraží tramvají č.  4 a 1 směr Nová ulice, výstupní stanice   Nová ulice. 


Předpis:	Každý hráč bude  mít hrací soupravu, sportovní úbor a přezůvky.

Startovné: 100 Kč na osobu. V rámci startovného bude občerstvení, teplý nápoj a minerální nápoj.

Časový plán:		V 9, 00 – zahájení soutěže,
			v 17:00 –  předpokládaný konec
Způsob hry: Bude upřesněn na zahájení dle počtu účastníků. Hraje se na dvou stolech.
V rámci tohoto turnaje proběhne kvalifikační turnaj žen na MR do Kyjova  .
Upozornění: Zahájení turnaje pro všechny hráče a především hráčky v 9. hodin. Začátek hry v 9, 15 hodin, protože turnaj je náročný. Začínají hrát ženy a po několika odehraných zápasech budou následovat čtyřhry mužů a smíšené čtyřhry od 13. hodin. 
 
Hráčkám i účastníkům čtyřher, přihlášeným na tento turnaj  budou kontrolovány zdravotní potvrzení a oční klasifikace.
Podle rozhodnutí VVS přihlášení hráči musí uhradit startovné. Omlouvá se jen vážná nemoc, pokud hráč nemá potvrzení a nebude moci hrát, tak musí toto startovné uhradit. Když tak neučiní, bude poplatek vyžadován po oddíle, který hráče přihlásil.
 
Hlavní rozhodčí:	Jiří Trnečka

Upozornění pro účastníky soutěže:
Všichni sportovci, členové ČSZPS, účastníci jakékoli aktivity organizované, konané, svolané nebo schválené ČSZPS, jsou mimo jiné povinni se řídit ustanoveními plynoucími ze "Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“, která je dostupná např. na webu ČSZPS v sekci „Antidoping“: http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?page=antidoping .

Úlohou a odpovědností Sportovců je zejména: 

*Neužívat „Zakázané látky a Zakázané metody“ a informovat zdravotnický personál o tomto svém závazku. Zakázané látky v užívaných lécích lze zkontrolovat podle seznamu „Zakázané léky“ např. zde: http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php
Lék obsahující zakázané látky musí být nahrazen lékem, který je neobsahuje. 
Pokud není náhrada možná, sportovec musí požádat o udělení terapeutické výjimky pomocí formuláře, ke stažení je zde: http://www.antidoping.cz/dokumenty_formulare.php

*Být k dispozici pro Odběr Vzorků;



Pořadatel si vyhrazuje právo ke změnám vedoucím k hladkému průběhu soutěže. 

Na Vaši účast se těší Květoslava Trnečková  tel: 732 403 113, 582 373 381. . 

Přihlášky hráčů můžete nahlásit telefonicky  na uvedená čísla nebo poslat elektronicky do 31. ledna 2014  na e-mail 
kvetoslava.trneckova@tiscali.cz" kvetoslava.trneckova@tiscali.cz 

