
Billiard-hockey club Most ve spolupráci s SVČ Most 
a za finančního přispění statutárního města Most 
Vás zve na otevřené turnaje ve stolních hokejích 

20 LET BHC MOST 
 

Středisko volného času Most, Albrechtická 414 
Sobota 9. ledna 2016, 10:00 

 

HLAVNÍ TURNAJ – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC 
 

KDY: od 10:00, prezence 9:00-9:45, předpokládaný konec cca 16:00 
 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ: Český pohár 2016 – ČP12, Žákovská Tour 2016 
 

STARTOVNÉ: 100 Kč (ročník narození 2001 a starší) 
 25 Kč (ročník narození 2002 a mladší) 
 

TROFEJE: poháry pro první tři celkového pořadí a pro vítěze kategorií 
ženy, junioři, st.žáci, ml.žáci, pamětní list pro každého 
účastníka 

 

DOPROVODNÝ TURNAJ – TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST 
 

KDY: od 16:00, prezence 15:45-15:55, předpokládaný konec cca v 17:45 
 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ: Český pohár 2016 - „A“  
 

STARTOVNÉ: 25 Kč (startovné neplatí účastníci předchozího turnaje ve šprtci) 
 

TROFEJE: poháry pro první tři celkového pořadí a pro vítěze kategorií ženy a 
junioři, pamětní list pro každého účastníka 

 

DOPROVODNÝ TURNAJ – AIR-HOCKEY 
 

KDY: od 18:00, prezence 17:45-17:55, předpokládaný konec cca ve 20:00 
 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ: Český pohár 2016 - „A“ 
 

STARTOVNÉ: 25 Kč (startovné neplatí účastníci některého z předchozích turnajů) 
 

TROFEJE: poháry pro první tři celkového pořadí a pro vítěze kategorií ženy a 
junioři, pamětní list pro každého účastníka 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA JEDNOTLIVÉ TURNAJE 
Přihláškou je nahlášení jména či jmen účastníků emailem na mkucera@uhshbrno.cz do ČTVRTKA 
7. LEDNA 2016 a následná platba startovného při prezenci v místě konání (příp. lze poštou či osobně 
pokladníkovi Unie HSH Martinu Kučerovi startovné uhradit předem). Účastníci z Mostecka se mohou hlásit 
také u sekretáře BHC Most Jakuba Hasila.  
Předem nepřihlášení budou zařazeni do soutěže, pouze pokud to umožní technické podmínky 
(dostatek hracích stolů).  
Bývalí hráči šprtce, aktivní naposledy v sezóně 2010 nebo dříve, mají bez ohledu na klubovou a 
místní příslušnost start zdarma. 
 

Informace:  wtha@billiardhockey.cz , 603 337 054  - Jakub Hasil, BHC Most  
 

!  P Ř E Z Ů V K Y  N U T N É  !  
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