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Termín konání: 12. - 13. ledna 2012 
Místo konání: Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 

 
Doprava: Hotel se nachází u stanice metra C Střížkov. Parkování na hotelovém parkovišti 

za 200 Kč/den nebo v přilehlých ulicích zdarma (není součástí zón) 
 

Jízdní řády MHD: metro: C  autobusy: 136 151 177 183 201 295  
 

Mapa: 

 
podrobnější mapa 
 

Časový 
harmonogram: 

prezence:   
4. kolo / 1. polovina: 
pauza na oběd: 
4. kolo / 2. polovina: 
5. kolo / 2. polovina: 
5. kolo / 2. polovina: 
6. kolo / 1. polovina: 
6. kolo / 2. polovina: 
 

sobota 9:15-9:45 
sobota 10:00-12:24 
sobota 12:24-13:00 
sobota 13:00-15:24 
sobota 15:40-18:04 
sobota 18:20-20:44 
neděle 9:15-11:39 
neděle 11:50-14:14 
 

 Zápasy 3. cs. ligy se hrají podle stejného časového harmonogramu systémem 
každý s každým na 2x16 rozdání. 
 

Vedoucí turnaje: Jakub Kasprzak (mezinárodní rozhodčí z Polska) 
 

Rozpis zápasů: naleznete na webu 

http://www.janhotels.cz/duo-hotel-praha
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=993&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=136&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=151&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=177&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=183&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=201&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=295&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://mapy.idnes.cz/#zoom=0&pos=x:463315,y:5552853&map=praha&base=evropa&mark=x:483958,y:5514939&fs=1
http://www.msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=4603
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdDhaYTJVVVJ3cEUyZXczWE5nNER2NFE
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Sestavy týmů:  1. celostátní liga 

 2. celostátní liga 
 3. celostátní liga 

 
V případě žádosti o změnu či doplnění soupisek kontaktujte v souladu s pro-
pozicemi soutěže včas soutěžního referenta na mailu: vnulicek@gmail.com.  
Hráči neuvedení na soupisce nemohou k turnaji nastoupit. 
 

Informace 
k platbám 
pro 3. ligu: 

Základní vložné do 3. celostátní ligy je 600 Kč je splatné na účet ČBS:  
51-689240257/0100  
nejpozději 14 dní před konáním prvního turnaje. Do zprávy pro příjemce prosím 
uveďte, za jaký tým startovné hradíte. Týmy, které postoupí do finálového 
turnaje, zaplatí dodatečné startovné 600 Kč (splatné na tentýž účet nejpozději 3 
dny před konáním finálového turnaje).  
 

Propozice: 
 

Aktualizované propozice celostátní ligy jsou umístěny na webu ČBS. 

Ubytování: 
 

Hotel Duo nabízí zvýhodněné ubytování pro hráče během víkendu (noc z pátku 
na sobotu a ze soboty na neděli). Ubytování je možné zarezervovat zasláním 
rezervačního formuláře na mailovou adresu: hotelbooking@hotelduo.cz  
Jednolůžkový pokoj – 800 Kč 
Dvoulůžkový pokoj – 900 Kč 
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou – 1 200 Kč 
Cenu ubytování jsou uvedeny za jeden pokoj a jednu noc, včetně snídaně, 
místních poplatků a DPH.  Platba: při příjezdu na recepci. 

 
Stravování a 
občerstvení: 
 
 
 
 
 
 
Speciální 
nabídka pro 
volný čas: 
 

V rámci hotelové nabídky mají hráči možnost využít zvýhodněného obědového 
menu. Prosím nahlaste váš zájem o zvýhodněné menu před začátkem turnaje. 
Cena menu je 124 Kč. Toto menu se bude podávat v hotelové restauraci 
Formanka. Kromě restaurace Formanka je možné využít také bar v hotelovém 
Sportcentru.  
Během turnaje bude k dispozici chlazená voda z automatu zdarma. Ostatní 
nápoje viz nápojový lístek. 
 
Pro pauzující hráče hotel nabízí zvýhodněné ceny do sauny, bazénu, posilovny – 
70 Kč za hodinu. K dispozici je také bowling za cenu 200 Kč/dráha/hodina. 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdGVRR0VqWHFhVUtjd3Zldm00SUJodUE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdC1TMkRyaW40WVgySlJMREFZRFBERWc
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdE5seEZZS2ZoSXZOaHJ3VzE2WHpDLWc
mailto:vnulicek@gmail.com
http://www.bridgecz.cz/ucbs/propozice/Propozice_cs_ligy_2012.pdf
http://www.bridgecz.cz/Nulda/Hotel_Duo_rezervace.pdf
mailto:hotelbooking@hotelduo.cz

