
Bakalář                         

trophy 
 

 

P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

V LICITOVANÉ ČTYŘCE  

pro rok 2015 
 

 

Pořadatel: z pověření Českého svazu mariáše Ježčí svaz mariáše 
 

Termín: 17. října 2015  
 

Místo:             restaurace v Lubné u Rakovníka, případnou dopravu z města       

                        zajistí po dohodě pořadatel.  Pro zájemce zajistíme ubytování     

                        v Rakovníku před a po turnaji. 
 

Přihlášky: nejpozději do 14. října 2015 elektronickou poštou na adresu tomas.jirkovsky@re-max.cz,     

                        případně na adresu Tomáš Jirkovský, Fojtíkova 2296, 269 01 Rakovník nebo telefonicky či    

                        formou SMS na gsm 739 544 145. Přihláška musí obsahovat celé jméno a příjmení hráče či       

                        družstva, datum narození, místo bydliště,  telefonní spojení a e-mailovou adresu. Přihláška     

                        je platná po uhrazení startovného. Seznam přihlášených hráčů bude vyvěšen na webu. 
 

Podmínky 

 účasti:            včasné podání přihlášky, úhrada startovného, respektování podmínek pořadatele 

 

Soutěže:          Jednotlivců a čtyřčlenných družstev.  
 

Startovné: 200,- Kč jednotlivci a 200 Kč za družstvo na číslo účtu 1040796001/5500, variabilní symbol     

                        rok a datum narození ve tvaru ddmmrrrr, a to nejpozději do termínu podání přihlášek.                        

                        Ve zprávě příjemci je vhodné uvést jméno hráče a družstvo. 
 

Systém:           Hraje se dvacetníkový bodovaný  proplácený mariáš, padesátník bod, jednohlavé karty.     

                         Pořadí v kole určuje peněžní zisk, případně pomocné body. Hrají se tři kola po 92 minutách    

                         s možností střídání pro případné liché hráče. Za umístění v kole se získávají body podle    

                         počtu účastníků, první tři místa jsou s bonifikací. Celkové pořadí jednotlivců i družstev    

                         určuje bodový zisk ze všech tří kol. 

 

 

        

 

 

pořádáme za podpory rádia BEAT 
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Rozhodčí: Tříčlenná komise, zvolená na místě pořadateli. 

 

Ceny:            Věcné, věnované Tradičním pivovarem v Rakovníku a dalšími sponzory 

Časový  

program:       8:00 – 9:00   :    prezentace, dohlášky 

 

  9:00 – 9:30  : zahájení, dotazy, výklad pravidel 

 

  9:30 – 11:30  : 1. kolo 

 

  11:30 – 12:30 : oběd 

 

  12:30 – 14:30 : 2.kolo 

 

  14:30 – 15:00 : káva, zákusek 

 

  15:00 – 17:00 : 3. kolo 

 

   17:00 – 18:00 : vyhlášení výsledků 

 

  Rozpis je orientační, záleží na počtu lichých hráčů. 

                  

 

Další 

info:  Další informace jako pravidla, startovní listinu, diskuzi a podobně budeme průběžně   

                        zveřejňovat na stránkách Českého svazu mariáše a Mariášové unie 

 

 

 

  Na bohatou účast se těší pořadatelé. 
 


