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usporiada 

Galantskú  24 hodinovku 2007 
V   KOLKOCH 

 

Všeobecné ustanovenia : 
Dátum konania  : 28.decembra 2007  (piatok)  od  15:00 hod.  do 29.decembra.2007  
(sobota) do 15:00 hod. (Nepretržite 24 hodín ).  
Miesto konania  : kolkáreň MKK Slovan Galanta , Dom športu ,ul .kpt .Nálepku 737  
Prihlášky  : je možné zasielať do  21.decembra 2007   
e-mailom na adresu ga_vajanskeho@mail.t-mobile.sk   
V prihláške prosím uveďte mená , po čet prihlásených hrá čov a rozsah hodín ,kedy 
Vám vyhovuje hrací čas .Prednostne akceptujeme nočné hodiny  .Najmä hráčov 
z menších vzdialeností prosíme aby týmto spôsobom pomohli organizátorom. 
Organizácia  : Každý z účastníkov hrá 120 hodov združených .  
Po uzatvorení prihlášok bude vypracovaný presný časový rozpis štartov  jednotlivých 
hráčov ,aby na svoj štart nemuseli dlho čakať .Hráči sú povinní dostaviť sa do kolkárne 
v Galante minimálne pol hodiny pred plánovaným štartom . Časový rozpis štartov bude 
účastníkom zaslaný e-mailom . Je bezpodmienečne nutné dodrža ť časový rozpis 
štartov  ,pretože v opačnom prípade sa môže celá akcia  zastaviť . 
Štartovné  : 100 Sk  (Uhrádza sa v kolkárni pred štartom) 
Ceny : Vecnými cenami bude ocenených 6 najlepších jednotlivcov                                                                    
                                                                   1 najlepšia štvorica   
            Každý účastník obdrží diplom  a pamätný predmet (prívesok alebo známka) 
            Každý účastník ,ktorý dosiahne výkon 600 a vyšší obdrží mimoriadnu prémiu       
Občerstvenie  : Každý účastník dostane jedlo a nealkoholický nápoj alebo pivo . 
Technické ustanovenia  :  Hraje sa podľa platných „Pravidel kolkárskeho športu “ 
vydaných SKoZ. Pre využitie každej minútky sa hrá bez cvi čných hodov  .Každý hráč 
sa rozcvičí pred štartom v priestoroch kolkárne . 
Riaditeľ Galantskej 24 hodinovky : Ing.Jozef Butko  – tel. 0903235575 
Organizační pracovníci : MVDr. Karol Kaigl  – tel. 0903756716, František Pilcz  , 
Attila Barczi  ,Jozef Pivko                                              
Hlavný rozhodca: František Pilcz   
Rozhodcovia :Karol Kaigl , Róbert Porozsnyák   


