
Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na
V. ROČNÍK STOPING CUP-u,

ktorý je 11. turnajom VML 2019. 
Hrať sa bude v kultúrnom dome obce HANISKA pri Košiciach,

dňa 14.12.2019 (sobota) so začiatkom o 9,30 hodine.
Registrácia bude od 8,00 do 9,15 hod.

Organizátori pre Vás pripravili :

NA VŠETKÝCH SA TEŠIA USPORIADATELIA – PRIPRAVILI SME TO PRE VÁS
A to všetko len za predpísané vstupné  15 €.

Účastníkom tomboly bude každý zaregistrovaný hráč na turnaji, ktorý vhodí ústrižok do 
tomboly. Tombola bude pozostávať z 50-tich hodnotných cien. Ich podrobný rozpis si 
môžete pozrieť v prílohe.
Celkom na záver bude ešte určite milé prekvapenie pre troch vyžrebovaných hráčov.

Na raňajky bude obložený tanier (šunka, saláma, klobása, zelenina, syr, maslo) + chlieb + 
čaj. Veríme, že aj na obed sa nám podarí pripraviť chutné jedlo ako po minulé roky, ktorého 
súčasťou bude aj zákusok.  Bufet bude za ľudové ceny a nealko bude zdarma.

Predpísané finančné ceny pre jednotlivcov od 1. miesta  (100 €) až po 10. miesto (10 €).
Vecné ceny pre 1. miesto až 10. miesto ( odlievané trofeje + poháre )

Nakoľko VML 2019 je aj o súťaži družstiev, tak na STOPING CUP-e budú okrem 
predpísaných finančných cien za 1. miesto (10 €) až 10. miesto (1 €) ocenené vecnými 
cenami ( poháre ) aj tri najlepšie družstvá.
   Pre väčšiu atraktívnosť turnaja sme ešte pripravili aj ocenenia ( poháre ) pre :

- najlepšieho,  hráča z l.KKPM
- najmladšieho a najstaršieho hráča turnaja
- najlepšiu ženu
- najvzdialenejšieho účastníka
- najvyššiu nahranú čiastku v kole
- najlepšieho nového hráča

Tak, ako má každý turnaj svojho víťaza, má aj menej šťastných. Cenou útechy na našom 
turnaji pre posledného hráča bude SADA PIVA  (6 ks) + .

najmladšieho a najstaršieho 

čokoláda ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ

CENY :

OBČERSTVENIE :

TOMBOLA :

P O Z V Á N K A

Potencionálnych účastníkov turnaja zo stredu a západu Slovenska prosíme o záväznú 
prihlášku do 12.12.2019 z dôvodu logistického zabezpečenia turnaja. Kapacita je 
obmedzená.

 E-mail: stopko.viktor@gmail.com,  tel.: 0903 633 868

HRACÍ SYSTÉM :

Na turnaji sa bude hrať 5-centový mariáš nad 100 pod 100. Všetci hráči odohrajú 5 kôl. 
Jedno kolo sa bude hrať 50 minút. Na stôl je v každom kole potrebných 10 €. Prvé tri kolá sa 
budú hrať posuvným spôsobom. Vo štvrtom a piatom kole bude ”švajčiar”. Hrať sa bude 
podľa pravidiel SEM.
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