czechopen.sprtec-boskovice.cz

Místo konání
Zimní stadion Boskovice • Červená zahrada 2285 • Boskovice

Rozpis soutěží
Billiard-hockey šprtec • sobota 13. července • 09.30 – 18.00
Air-hockey • neděle 14. července • 08.30 – 12.30
Rod-hockey Chemoplast • neděle 14. července • 12.30 – 15.30

Turnaj
Ve hře jsou body do Českého Poháru, trofeje pro nejlepší ve všech
kategoriích a hodnotné ceny. Turnaj se sehraje tzv. švýcarským
systémem, který zaručuje všem startujícím stejný počet utkání.
Startovné na turnaj v kategorii šprtec činí 150 Kč (50 Kč pro hráče
narozené roku 1999 a dříve) a 50 Kč (25 Kč) pro air- a rod-hockey.

Kontakt
zástupce pořadatele Bohumil Feruga • tel. 606 796 562

Informace
Během soutěží bude v místě konání
otevřeno okénko s
 občersvením.
Pobyt v Boskovicích si můžete zpestřit návštěvou 21. ročníku
multikulturního festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice 2013
nebo třeba jen procházkou našim malebným městem.
Více informací na czechopen.sprtec-boskovice.cz,
www.boskovice.cz a www.boskovice-festival.cz.

Czech Open 2013
13. – 14. 7. • Boskovice, Czech Republic

Billiard-hockey šprtec

Air-hockey

Rod-hockey Chemoplast

Venue
Ice Rink Boskovice • Červená zahrada 2285 • Boskovice, CZ

Timetable
Billiard-hockey šprtec • Saturday 14th July • 09:30 – 18:00
Air-hockey • Sunday 14th July • 08:30 – 12.30
Rod-hockey Chemoplast • Sunday 14th July • 12:30 – 15:30

Tournament
Trophies, valuable prizes and ranking points will be awarded in all
categories. The tournament will be played by so-called swiss
scheme that guarantees equal number of plays for each player.
The starting fee is 150 CZK (50 CZK for players born in 1999 and
earlier) in šprtec category and 50 CZK (25 CZK) in air- and rod-hockey.

Contact
deputy to main organizer Bohumil Feruga • +420 606 796 562

Further information
During the contest a shop with refreshment
will be available at the venue.
You can also visit the 21st Festival of Boskovice. It is multicultural
and dedicated to The Jewish Quarter of Boskovice. At least you
shold take a walk around our wonderful city.
For more information visit czechopen.sprtec-boskovice.cz,
www.boskovice.cz or www.boskovice-festival.cz.

