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BBBaaadddmmmiiinnntttooonnnooovvvýýý   kkkllluuubbb   VVVlllaaaššštttooovvvkkkaaa   PPPlllzzzeeeňňň      
 

z pověření ZpčBaS pořádá 

 

zzzááápppaaadddooočččeeessskkkýýý   kkkvvvaaallliiifffiiikkkaaačččnnnííí   tttuuurrrnnnaaajjj   ssstttaaarrršššíííhhhooo   žžžaaaccctttvvvaaa   

GGGPPP   CCC   dddooo   111555   llleeettt   

 

 *   Propozice   *  
 
Datum: 2. 2. 2013 - sobota 

 

Místo konání: Tělocvična Sportovního a kulturního centra Malesický dvůr,  

   Malesická náves 2, Plzeň 9-Malesice.  

   Počet dvorců: 3 

  - Příchod k tělocvičně je přes restauraci, vstup do šaten je z tělocvičny. 

  - Informace o možnostech dopravy k tělocvičně uvádíme v příloze  propozic. 

 
      

Časový program:  9, 05 – 9, 30  prezentace hráčů 

    9, 31   losování  

    9, 45 – 17, 45  hrací doba 

  (Čas zahájení turnaje je zvolen s ohledem na příjezd MHD.) 
 

Vrchní rozhodčí:  Petr Vorálek 

Řízení soutěží:  Členové pořádajícího klubu 
 

Účastníci: Hráči  SK/TJ  sdružených v ZčBaS, kteří mají právo startu na turnajích GP C 

uvedené věkové kategorie a jsou držiteli platné hráčské licence ČBaS. 

 Hráči startují na  náklady vlastní, nebo  svých SK/TJ. 
  

Disciplíny:   SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ.  
     

Systém: Podle počtu účastníků, s  upřednostněním vyřazovacího systému na 1 porážku. 

   Zápasy o umístění:   ve dvouhře  o třetí místo a o pořadí z prvního kola.  
 

Míče:  Vlastní péřové, hráči je dodávají rovným dílem. 
 

Startovné: D 50,- / Č 30,- / SČ 30,- 
    

Hodnocení: Nejúspěšnější hráči jednotlivých disciplín obdrží diplomy. 

  Postup na celostátní GP A dle Rozpisu soutěží sezóny 2012–2013 ČBaS. 
  

Vstup do tělocvičny pouze po přezutí do čisté obuvi – platí i pro doprovod hráčů; děkuji. 
 

* * * 
V Plzni 14. 01. 2013  

 
Petr Vorálek  

předseda BKV Plzeň 
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PŘÍLOHA: 
 

DDDOOOPPPRRRAAAVVVAAA   KKK   TTTĚĚĚLLLOOOCCCVVVIIIČČČNNNĚĚĚ   VVV   MMMAAALLLEEESSSIIICCCKKKÉÉÉMMM   DDDVVVOOOŘŘŘEEE   
 

 
ODKAZY NA JÍZDNÍ ŘÁDY MHD: 
 

Spoj MHD - BUS 35, výstupní zastávka je asi 200 m od tělocvičny. 
Věnujte, prosím, pozornost poznámkám v jízdních řádech – zvolte spoj, který 

zajíždí do Malesic. 
 

PLZEŇ – MALESICE 
http://jizdnirady.pmdp.cz/DZJR_dynamic.aspx?lineName=35&from=60

000398&to=60000296&startDate=11.1.2013&endDate=31.12.2013 
 

MALESICE – PLZEŇ 
 
http://jizdnirady.pmdp.cz/DZJR_dynamic.aspx?lineName=35&from=60

000296&to=60000398&startDate=11.1.2013&endDate=31.12.2013 
 

Jízdní čas mezi zastávkami U Práce, Americká a Malesice je zhruba 14 minut. 
 

 

DOPRAVA AUTEM 
 
GPS: N 49°46.24885', E 13°18.09262' 
 

 TRASA 1: Při jízdě z Plzně ve směru od Kalikovského mlýna (popř. od 
Křimic) je Malesický dvůr první budovou vpravo za označníkem začátek obce 

Malesice. 
 

 Trasa 2: Při jízdě přes obec Chotíkov přijedete do Malesic ze druhé strany. 
Malesicemi pojedete až na směrovkami značenou křižovatku, kde odbočíte vlevo 
směr Plzeň. Po asi dvou stech metrech vlevo je Malesický dvůr. 

  
 Parkovat lze v prostoru před restaurací. 
 

OBČERSTVENÍ 
 
 Občerstvení je možné v restauraci, která má otevřeno od 10,00 hod. 
 

 
PV 

BKV Plzeň 
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