
 

VZORNÁ TJ LOKOMOTIVA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

 

      oddíl mariáše 

 

      pořádá z pověření Českého svazu mariáše 
 

ve dnech 24. a 25. srpna 2013 
 

 

 

Český pohár 
jednotlivců a družstev 

v nemíchaném soutěžním licitovaném mariáši 
 

 

Hotel Goethe, Závišín 3, Mariánské Lázně 
GPS: 49°58'37.203"N, 12°44'57.123"E 

 

 

Major turnaj Ligy ČSM v nemíchaném licitovaném mariáši 
 

 

Propozice turnaje 

 
 Hraje se 6 soutěžních kol po 2 hodinách  

 Prezence k turnaji probíhá v sobotu 24.8.2013 8:30 – 9:30 

 Předpokládaný start soutěžních kol je v 10:00, 13:00, 15:30 a 18:00 v sobotu, a v 9:30 a 12:30  

v neděli. Předpokládané zahájení vyhlašování výsledků je v neděli 15:00 

 Startovné jednotlivce činí 400 Kč a zahrnuje oběd na oba dny. Startovné družstva se nevybírá. 

 Pro Český pohár PLATÍ omezení, že hráč nesmí změnit družstvo, za které již jednou v ligovém 

ročníku 2013 nastoupil. 

 Přihlášky do turnaje přijímá p. Marek Polka, a to e-mailem na adresu marek@polka.cz nebo 

telefonicky na 724 346 308. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit k turnaji předem nepřihlášené 

jednotlivce a nepřihlášená družstva.  

 POZOR! Český svaz mariáše ani pořadatel turnaje NEPŘIJÍMAJÍ žádné objednávky na ubytování. 

Ubytování si účastníci řeší sami, pořadatel pouze dává k dispozici možnost zajistit si ubytování 

přímo v místě konání turnaje. 

 Možnost ubytování již od pátku, večerní herní tréninková příprava na turnaj dle možností a dohody 

přítomných hráčů. 



 

Informace k možnosti ubytování 

 
 Na dobu konání turnaje je rezervována plná kapacita hotelu Goethe (cca 60 míst), tato rezervace 

ovšem není se 100% garancí. Pokud se rezervovaná místa nebudou obsazovat s dostatečným 

předstihem před turnajem, reálně hrozí, že provozovatel hotelu část rezervací uvolní. 

 Cena pro účastníky turnaje činí 480 Kč / noc včetně snídaně. 

 Objednávky na ubytování lze zasílat na adresu recepce@hotel-goethe.cz, případně vyřizovat 

telefonicky na čísle 354 402 611. Při podání objednávky je nutno uvést, že jde o nocleh pro 

účastníka / účastníky turnaje. 

 Kompletní nabídku pokojů a dalších služeb hotelu naleznete na stránkách www.hotel-goethe.cz 

 

Na hojnou účast se těší 

 

 

  Ing. Alois Václavík     Ing. Marek Polka 
  Ředitel turnaje       Předseda ČSM 

mailto:recepce@hotel-goethe.cz

