
Memoriál Věry Menčíkové 2016 – pokyny před zahájením turnaje 

1) Parkovné 

Pokud přijedete na turnaj autem, lze zaparkovat v přilehlých ulicích v tzv. fialové zóně (viz přiložená 

mapka). V neděli není nutné v této barevné zóně platit parkovné. Další doporučenou možností je 

zaparkovat na sběrných parkovištích P+R a dojet do hracího sálu metrem B do stanice Anděl a odtud 

pěšky cca 300 m. V krajní míře se dá zaparkovat v garážích nedalekého nákupního centra Nový 

Smíchov – o víkendu je zde 5 hodin parkování zdarma a během polední přestávky pak přeparkovat. 

 

2) Hrací materiál 

Pořadatel zajistil pro všechny řádně přihlášené a potvrzené hráče hrací materiál. Z tohoto důvodu 

není nutné materiál vozit, ač je to v propozicích uvedeno.  

 

3) Prezence 

Pro urychlení odbavení velkého počtu přihlášených hráčů a dodržení vypsaného časového 

harmonogramu jsme se rozhodli proces prezence oddělit od procesu úhrady startovného. Po Vašem 

příchodu do vestibulu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů najděte prosím v abecedních 

seznamech své jméno a potvrďte Vaši přítomnost do vedlejšího sloupce (např.  podpisem). Prezence 

končí v 9:30 hodin. Ten, kdo do této doby nezaznamená do abecedních seznamů svou přítomnost, 

nebude nalosován do 1. kola. V mimořádném případě, pokud nebudete z jakýchkoliv důvodů stíhat 

se dostavit do 9:30 hodin, zašlete SMS zprávu na telefon 606 608 515 (postačí uvést Vaše jméno). Do 

1. kola budete nalosováni a v 10:00 hodin Vám soupeř spustí hodiny.  

 

 



4) Startovné 

Po provedené prezenci se odeberte ke stolu s označením STARTOVNÉ a zde uhraďte v hotovosti 

poplatek za účast v turnaji. Pokud nestihnete zaplatit před slavnostním zahájením turnaje v 9:45 

hodin, můžete startovné uhradit později. Posledním termínem je však konec 3. kola před přestávkou 

na oběd. Hráči, kteří do této doby neuhradí startovné, nebudou nalosováni do 4. kola. 

 

5) Slavnostní zahájení turnaje 

Slavnostní zahájení turnaje proběhne v přízemí ve velké aule v 9:45 hodin. Teprve poté se všichni 

hráči budou moci odebrat do hracích sálů umístěných v 1. a 2. patře, kde bude v 10:00 hodin 

zahájeno 1. kolo. 

 

6) Přestávka na oběd 

Po skončení 3. kola mezi 12:00 a 13:00 hodinou je vymezena přestávka na oběd. Využít můžete 

občerstvení v 1. patře, nebo restaurační zařízení v blízkém okolí. 4. kolo začíná ve 13:00 hodin. Ti, 

kteří si objednali na oběd nabízený guláš, zaplatí jej společně se startovným. 

 

7) Začátky kol 

Pro turnaj je vydán časový harmonogram s uvedením začátku jednotlivých kol. Žádné z kol nezačne 

dříve než v uvedený čas. Z tohoto důvodu můžete volný čas využít např. k odpočinku a být v hracím 

sále až krátce před stanoveným začátkem.  

 

8) Vyhlášení výsledků 

Vyhlášení výsledků je naplánováno na 17:45 hodin. Kromě vypsaných finančních cen z propozic 

budou drobnými věcnými cenami odměněni vždy první 3 mladí hráči a hráčky do 15 let, senioři a 

seniorky.  

 

V Praze, 16.9.2016       

 

Růžena Přibylová 

ředitelka turnaje 

Tel. 777 07 11 92 

E-Mail: ruzena.pribylova@gmail.com 
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