GO Klub Taogo Bratislava v spolupráci so SAGO
si Vás a Vašich priateľov dovoľujú pozvať na historicky prvé
Majstrovstvá Slovenska Seniorov OPEN 2019
Hotel Most Slávy***
Trenčianske Teplice

Propozície turnaja a program:
08.02.2019 Piatok
14:00 – príchod a ubytovanie v Hoteli Most Slávy
14:30 - 17:00 aklimatizácia ( kúpeľná procedúra č.1)
17:30 - 18:00 registrácia
18:00 - 19: 00 večera
19:00 - 22: 00 vylosovanie, príhovor a 1. kolo

09.02.2019 Sobota
08:00 - 09:00 raňajky
09:00 - 11:30 2. kolo
12:00 - 17:00 spoločný kúpeľ a obed, výlet s vyhliadkou
18:00 - 19 00 večera
19:00 – 22:00 3. kolo

10.02.2019 Nedeľa
08:00 - 09:00 raňajky
09:00 - 11:30 4. kolo
11:30 - obedná prestávka (kúpeľná procedúra č.3)
13:30 - 16:00 5. kolo
16:15 - vyhlásenie výsledkov a záver

V okruhu neuveriteľných 100 m od hotela je možné využiť a vychutnať si:
 absolvovať kúpeľné procedúry v bazéne Sina 39 stupňov C a odpočiváreň Hamman
 spoločnú kúpeľnú procedúru č.2 v bazéne MUDr. Čapka 37,5 stupňov C
 vonkajší bazén 35 stupňov C pre verejnosť
 korzo pro promenáde a pitný režim Ifigenín prameň, kúpeľné oplátky pred Vami robené
 spoločný výborný obed v reštaurácii Slovenská dedinka
 dať si poobedňajšiu kávičku v štýlovom Kursalone
 kultúrny koncert v hoteli Pax alebo miestne večerné Kino
 Karel Čapek vymyslel pojem Robot ....práve na tomto mieste v Trenčianskych Tepliciach
Možný lokálny turizmus:
 výstup na vrch Klepáč cca 1.10 hod s vyhliadkou na perlu Karpát (Jokai Mór)
 Jánošíková jaskyňa cca 20 min
 Miestny park a nádherné vily okolo

Počas turnaja je možnosť využiť zázračnú vodu na liečebné procedúry:
Na základe osobných skúseností (JM) odporučené absolvovať každý deň jednu kúpeľnú procedúru,
optimálne 3. Voda má mimoriadne blahodarne účinky, každý si príde na svoje:
https://www.kupele-teplice.sk/relax_a_procedury/co_sa_u_nas_lieci/
Procedúru je potrebné predom rezervovať, viac info na:
https://www.kupele-teplice.sk/relax_a_procedury/termalne_a_relaxacne_bazeny/termalne_bazeny/

Termín: Február 8.- 10. 2019 (piatok - nedeľa)
Ubytovanie : Hotel Most Slávy*** Skupinová cena na osobu 32,50 €/ noc
 ubytovanie pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe Štandard min. 2 noci
 polpenzia (raňajky – bufetové stoly, večera – výberom z 3-jedál)


voľný vstup do hotelového bazéna, vo vyhradenom čase do fínskej sauny



výhodná možnosť predĺženia pobytu cena za 30 €/ noc/ 1 osoba, cena za 50 €/ 2 noci/ 1 osoba

Hrací systém: McMahon, rovné partie, čas: 60 minút na hráča + 4 x 30 sekúnd jap. byo-yomi,
japonské pravidlá, komi 6,5. ( senior je ročník od 1970 a starší, seniorka ročník od 1990 ).
Jedná sa o 5 kolový turnaj A kategórie, ide do ratingu.
Štartovné: 15 €
Miesto: Ubytovanie a hranie v priestoroch Hotela Most Slávy***, Trenčianske Teplice
Ceny: Víťazná soška pre Seniora roka 2019, 6 medailí a finančné a vecné ceny.
Registrácie: Nutné sa záväzne registrovať do 05. januára 2019.
Zároveň je potrebné uhradiť štartovné ako nevratnú registračnú zálohu 15 € na nižšie uvedený účet.
Ubytovanie sa platí na mieste na recepcii. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená
záväzná registrácia ubytovania a zaistené miesto pre hráča.
Názov bankového účtu:
IBAN SK22 1100 0000 0029 1995 6576 BIC (SWIFT) TATRSKBX

do poznámky uviesť meno hráča
Kontakt: Július Masarovič 0905 253 978, E-mail: taogo@taojoga.sk

Tímové zabezpečenie:
Organizátor: Július Masarovič
Poradca: Milan Jadroň
Rozhodca: Miroslav Poliak SAGO
Losovanie: Martin Strelka
Fujara: Ivan Oravec
Zaistenie SPA procedúr: Barbora Waczulíková
Nastavovač: bude určený
Krajinní koordinátori:
Východ: Slavo Králik
Česko: Vladimír Danek
Rakúsko: Alfred Effenberg
Maďarsko: Laszló Bovíz
Srbsko: Željko Veselinovic

