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Vážení kolegovia a priatelia    
 dovoľte mi v mene Klubu colníkov Michalovce a v mene organizačného výboru Vás čo 
najsrdečnejšie pozvať na nohejbalový turnaj, ktorý organizujeme po  tretí  krát. Budeme radi, ak sa 
toto podujatie s Vašou účasťou stane vydareným a založí sa ním do budúcnosti pekná tradícia.    
 Pri tejto príležitosti je potrebné zdôrazniť, že toto podujatie uzrelo svetlo sveta vďaka podpore 
a pochopeniu zo strany hlavého sponzora tohto turnaja Hotela Merkur, konkrétne jeho  riaditeľovi 
Janovi Breckovi.  

Program turnaja 
1. deň, sobota 20. 9. 2008 – deň príchodu :  
• príchod do strediska v ranných hodinách do 08.00  
• 08.00 – 08.45 prezentácia účastníkov a ubytovanie   
• 08.45 -  oficiálne zahájenie  
• 09.00 -  zápasy v základných skupinách  
• 11.30 – 13.00 obed 
• 13.00 – 17.00 vyraďovacie zápasy a zápasy o umiestnenie 
• 19.00 – záverečné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a 
                                          začiatok klubového majálesu  
 

2. deň, nedela 21. 9. 2008 –  deň odchodu :  
• 07.30 – 8.30  raňajky   
• 09.00  ukončenie ubytovania  
• od 9.00   odchod zo strediska 

 
Organizačné zabezpečenie  

 Turnaj bude prebiehať na asfaltovom ihrisku pri Hotely Merkur na Zemplínskej Šírave. 
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené pre účastníkov turnaja a pre pozvaných hostí 
počnúc dňom 20. 9. 2008 obedom a končiac 21. 9. 2008 raňajkami v Hotely Merkur.  Turnaj 
bude zahájený oficiálne dňa 20. 9. 2008 o 08.45 h. na ihrisku pri Hotely Merkur.  Zápasy 
základnej skupiny budú prebiehať dňa 20. 9. 2008 v čase od 9.00 h. do 11.30 h. Zápasy 
vyraďovacej časti turnaja budú prebiehať v čase od 13.00 h. do 17.00 h. Záverečné 
vyhodnotenie a oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Hotely Merkur o 19.00 h. 
      Vstupné na Klubový majáles je pre účastníkov turnaja bezplatné a pre ostatných členov 
i nečlenov 150,- Sk (jedlo, pivo, víno, hudba). 
 Dňa 21. 9. 2008 o 9.00 h. bude potrebné uvoľniť ubytovacie priestory a  je plánovaný 
návrat účastníkov turnaja domov.  
                    
Poznámka:  ubytovanie je možné zabezpečiť už od 19. 9. 2008 a môže pokračovať až do  
                    22. 9. 2008 po dohode s organizátormi turnaja  pri podaní záväznej prihlášky. 
Príloha: záväzná prihláška 
                                                                                            
 
                                                                                       Organizačný výbor turnaja 
 
 
Kontakt: Bc. Marcel Šejvl, tel.: 056 6417 222, fax: 056 6417 406, mobil: 0905 651 905, 
               e-mail: marcel.sejvl@bshg.com  

  


