Mariášový klub EUTIT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
pořádá z pověření Českého svazu mariáše

ve dnech 10. a 11. září 2022

38. ročník Českého poháru
jednotlivců a družstev
Otevřený Major turnaj Ligy ČSM v nemíchaném licitovaném mariáši
Hotel Ferdinand, Mariánské Lázně
GPS: 49.9565403N, 12.7003144E

Prize money 21.000 Kč
Propozice turnaje
➢
➢
➢
➢
➢

Hrají se 4 soutěžní kola po 3 hodinách
Prezence k turnaji probíhá v sobotu 10.9.2022 v čase 8:30 – 9:30
Předpokládaný start soutěžních kol je v 10:00 a 14:00 v sobotu a v 9:30 a 13:30 v neděli.
Předpokládané zahájení vyhlašování výsledků je v neděli 17:00
Startovné jednotlivce činí 500 Kč a zahrnuje oběd na oba dny. Startovné družstva se nevybírá
Plán výher viz druhá strana pozvánky

Na hojnou účast se těší
Ing. Alois Václavík

Ing. Marek Polka

Ředitel turnaje

Předseda ČSM

774 330 334, oauk@oauk.cz

731 445 738, marek@polka.cz

Plán výher:
Vítěz turnaje
2. místo
3. místo
4. a 5. místo
6. – 10. místo
Nejvíce bodovaná hra*

4.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
500 Kč
200 Kč
1.000 Kč

Extraliga družstva 1. místo
Extraliga družstva 2. místo
Extraliga družstva 3. místo
Liga družstva 1. místo
Liga družstva 2. místo
Liga družstva 3. místo

4.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
2.400 Kč
1.000 Kč
600 Kč

* V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší další hra nad 50 PB, případně dále vyšší celkový součet PB.

Informace k možnosti ubytování
➢

Hotel Ferdinand, Kollárova 330/16, Mariánské Lázně (přímo v místě konání)
https://hotelferdinand.cz

Na pátek 9.9.2022 je rezervováno ubytování pro 15-20 účastníků, na sobotu 10.9.2022 potom pro
30-35 účastníků. Všem zájemcům o ubytování nelze než doporučit provést včasnou rezervaci.
V ceně ubytování je snídaně formou standardního bufetu, neubytovaní si mohou individuálně
přiobjednat.
Počet parkovacích míst přímo u hotelu je omezený, většina účastníků si bude muset místo pro
parkování vyhledat v okolí. V krátké vzdálenosti cca 200 metrů se nachází parkoviště supermarketu
a přes hlavní Plzeňskou ulici pak centrální městské parkoviště.

