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XVII. Letní olympijské hry A.I.C.R. 2014 

 

 
Vážení sportovní přátelé, 
 

česká sekce A.I.C.R. si vás dovoluje pozvat na již  XVII. Letní olympijské hry A.I.C.R. konané dne 

26.07.2014 poprvé v hotelu STEP Praha. 

 

Soutěžní disciplíny – hlavní:       1. Stolní tenis 

          2. Tenis – čtyřhra 

          3. Squash 

          4. Badminton  

 

Soutěžní disciplíny – vedlejší:       1. Kobercový curling 

          2. Golfový odpal 

          3. Putting 

Počet členů družstva: max. 5 osob (družstvo může mít i méně členů – 1 člen = 1.000 CZK 

účast.poplatek).  

 

Účastnický poplatek: 5.000,- Kč/ 5 osob 

 

Sraz účastníků, prezentace:  Nejpozději do 09.00 hodin. 

Zahájení her:    09.30 hodin. 

Ukončení her:               Ve večerních hodinách–raut v hotelové restauraci.  

 

 

Na setkání a sportovní výkony se těší    

 

  

            

          Roman Talman  

A.I.C.R. ČR 
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Účastnická přihláška. 

 
XVII. Letní olympijské hry A.I.C.R. 

HOTEL STEP PRAHA  
Malletova 1141, CZ -190 00 Praha 9, www.ichotels.cz 

 

26.07.2014 

 

 

Jméno hotelu:………………………………………………………………………………….. 

 

Sportovní disciplína:     Jméno účastníka : 
  

1………………………………………..  …………………………………………… 

2………………………………………..  …………………………………………… 

3………………………………………..  …………………………………………… 

4………………………………………..  …………………………………………… 

5………………………………………..  …………………………………………… 

  

Kapitán družstva ( popř. kontaktní osoba ): …………………………………………… 

Telefonní číslo/ E-mail  :    ……………………………………………

  

 
Nutná sportovní obuv se světlou podrážkou.   

 

Účastnický poplatek družstva 5.000,- Kč. 

 

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 11.07.2014 k rukám pana Talmana, Hotel Adria Praha,  

fax: +420 221 081 300    E-mail: rdm@adria.cz 

 

 

Informační schůzka ( v případě vaší potřeby )v hotelu Adria Praha se bude konat dne 

15.07.2014 v 16.00 hodin v salonku FAMA. 

Platba účastnického poplatku nutná v hotovosti během této schůzky či je možné si domluvit 

jiný termín realizace hotovostní platby po telefonické dohodě s panem Talmanem   

( Tel: +420 221 081 291 GSM:+420 602 644 766 ) 

 

 

       …………………………………………  

        Podpis a razítko hotelu  

http://www.ichotels.cz/
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XVII. Letní olympijské hry A.I.C.R. 
 

HOTEL STEP PRAHA  

26.07.2014 

 

PROPOZICE 

 

 Hráč se může zúčastnit pouze jedné hlavní soutěžní disciplíny.  

 Každý hotel (tým) může obsadit sportovní disciplínu maximálně dvěma hráči (dvojicemi). 

 Každý hotel může přihlásit i více týmů .  

 Minimální počet osob v týmu 2 hráči. Účtování 1 hráč = 1.000,- Kč účastnický poplatek.  

 Hodnoceni jsou nejlépe se umístivší tři hráči z každého hotelu (týmu). Bodový součet 

těchto tří hráčů určí celkové pořadí hotelu (týmu). 

 Bodování:  Body získává prvních šest hráčů (dvojic) v pořadí každé sportovní 

disciplíny s těmito hodnotami: 12 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1. 

 Ceny:  Hlavní pohár získává vítězný hotel (tým) s nejvyšším bodovým 

součtem. Malé poháry získávají vítězové jednotlivých hlavních soutěžních disciplín. 

 Vedlejší doplňkové disciplíny : Kobercový curling, golfový odpal, putting. 

 

 

Storno podmínky 

Bezplatné storno družstva možné nejpozději do 23.07.2014 včetně.       

Storno družstva počínaje dnem 24.07.2014 či v případě, že se v den konání  LOH některý 

z přihlášených družstev nebo soutěžících nedostaví, zaplacený účastnický poplatek se nevrací.    

Osoba = 1 000 CZK  

 

Účastnický poplatek. 

Účastnický poplatek zahrnuje pronájem sportovního areálu, celodenní občerstvení členů 

jednotlivých družstev po dobu soutěží, večerní raut v hotelové restauraci.    

 

Předpokládaný program dne: 

   08:30  Coffee-break  

   09:00  Maximální čas pro registraci družstev    

   09:30  Slavnostní zahájení her 

   10:00  Start hlavních soutěžních disciplín 

   11:30  Oběd 

   14:00  Start doplňkových disciplín 

   16:30  Ukončení hlavních soutěžních disciplín 

   18:00  Ukončení doplňkových disciplín 

   18:30  Vyhlášení výsledků, večerní raut 

 

Časy jsou pouze orientační. Vše bude odvislé od ukončení jednotlivých soutěžních her. 


