12.-14.09.2014, Program sportovních her Hakoach v KV
Pátek 12/9
? - 22:00

Příjezd účastníků (Eurohotel Karlovy Vary, Stará Kysibelská 583; nebo
penzion Hestia, Stará Kysibelská 45)

18:30 - ?

Kabalat šabat (v synagoze Karlovarské židovské obce, Bezručova 8, K.Vary)

20:30 - ?

Bowling (Profi Bowling, Polská 4, K. V., velmi blízko synagogy, boty se půjčují)

Sobota 13/9
? – 8:30

Snídaně (pro ty, kdo bydlí v hotelu Eurohotel je ubytování včetně snídaně;
penzion Hestie je bez snídaně, ale lze ji dokoupit v blízkém Sport baru za 70100 kč)

8:15 – 8:45

Registrace účastníků (Eurohotel Karlovy Vary, Stará Kysibelská 583)

9:00

Slavnostní zahájení (Eurohotel Karlovy Vary, Stará Kysibelská 583)

9:15

Odstartování sportovního programu a přesun na sportoviště
(turisté odjedou hned po registraci rovnou na Dolní nádraží – odjezd 9.30)

Suchá varianta
9:30 – 15:30
9:45 – 17:00
9:45 – 15.00
15:15 – 17:00
17:30- 18:45

Turistika start-Dolní nádraží K.V.
Tenis Rolava (3 kurty), Pétangue
Stolní tenis (ZŠ Růžový vrch, Krušnohorská 11, K.V.)
Volejbal Rolava (2 hřiště)
Plavání (ZŠ Růžový vrch, Krušnohorská 11, K.V.)

Mokrá varianta
9:45 – 17:00
9:45 – 15.00
15:00 – 17:00
17:30- 18:45

Tenis hotel Gejzír, Slovenská 5A,K.V. (2 kurty)
Stolní tenis (ZŠ Růžový vrch, Krušnohorská 11, K.V.)
Volejbal (ZŠ Růžový vrch, Krušnohorská 11, K.V.)
Plavání (ZŠ Růžový vrch, Krušnohorská 11, K.V.)

20:00 - ?

Slavnostní večer s hudbou, tancem a vyhlášením výsledků ukončených
soutěží

Neděle 14/9
9:00 – 14.00

Střelba (střelnice Březová)

9:00 – 14.00

Pétangue (střelnice Březová)

Po odehrání vyhlášení nedělních výsledků a ukončení her.
Předpokládané ukončení her ve 14:00 hod.

Zvolenou variantu programu vyhlásí organizační výbor při zahájení. Suchou a mokrou variantou jsou
ovlivněny časy sportů a místa sportovišť (týká se i stolního tenisu a plavání). Časy určují počátek
disciplíny včetně rozlosování a rozehrání. Rozdíly v časech jsou vyhrazeny na přesuny.
Ubytování - Výběr ze dvou variant:
Penzion Hestia - http://www.karlovyvary.cz/cs/penzion-hestia
Nižší standard, cca 250 czk/ osoba za noc bez snídaně. Sociální zařízení společné pro šest až deset
pokojů, odděleně muži a ženy. Každé patro je vybaveno společenskou místností s barevnou televizí,
ohřívacím koutem s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí - vše v ceně ubytování, žehlička k
bezplatnému zapůjčení k dispozici na recepci.
Eurohotel Karlovy Vary - http://www.eurohotelkv.cz/
Vyšší standard, cca 1200 czk/pokoj/noc včetně snídaně. Pokoje mají vlastní WC, sprchu, minibar a
televizor. Snídaně podávané formou švédských stolů, parkoviště a lázeňská taxa je v ceně pokoje.
Hlavní sportoviště – varianta dle počasí
Suchá varianta – většina sobotních sportů v areálu Rolava - https://www.facebook.com/rolava
Přírodní koupaliště, součástí areálu jsou tenisové kurty, hřiště na volejbal, okruh pro in-line bruslaře,
horolezecká stěna, dětský koutek, tobogán, WC, sprchy a občerstvení. Dvě přírodní vodní plochy.
Menší vodní plocha je díky své hloubce vhodná pro děti, větší vodní plocha je určena plavcům a k
provozu šlapadel, obě vodní plochy jsou doplněny udržovanými pískovými plážemi, na koupališti
areálu Rolava naleznete vodní skluzavku, v letní sezóně zajišťuje bezpečnost provozu koupaliště
školený personál pracovníků Vodní záchranní služby.
Mokrá varianta – většina sobotních sportů v Z.Š. Růžový vrch - http://www.zsruzovyvrch.eu/
Střelba – Střelnice Březová - Venkovní střelnice s krytým střelištěm.
Sobotní slavnostní večer – místo bude upřesněno. Čeká nás slavnostní večeře, živá hudba, vyhlášení
výsledků, k tanci a poslechu zahraje Trioband při ŽO K.Vary - Jan Tichý se zpěvačkami Janou a
Terezkou Novotných. Cenu slavnostní večeře předpokládáme v rozmezí 350 - 400 kč.
Přihlašování a termíny
Přihlášky posílejte na: info@hakoach.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. srpna
Úhrada nevratné zálohy: na účet Sportovního klubu Hakoach 2900409898/2010
Výše nevratné zálohy: 250 kč/os (Hestia) nebo 600 kč/os (Eurohotel)
Účastníci si hradí ubytování, stravu, včetně slavnostní večeře a startovné. Rozhodnete-li se pro
ubytování v penzionu Hestia, počítejte s úhradou 2x250 kč za ubytování, do 400 kč za slavnostní
večeři, a startovné 150 Kč, tedy 1050 kč na osobu, plus co utratíte navíc. Pokud budete mít zájem o
ubytování v Eurohotelu Karlovy Vary, počítejte s úhradou 1 200 kč za ubytování, do 400 kč za
slavnostní večeři, a startovné 150 kč, tedy 1750 kč na osobu, plus co utratíte navíc. Děti do 18 let ani
členové sportovních klubů Hakoach, Makabi, ani členové pořadatelské obce Karlovy Vary startovné
neplatí. Sportovní klub Hakoach navíc poskytuje svým členům příspěvek na ubytování ve výši 150 kč
na osobu/noc.
Informace, dotazy: info@hakoach.cz, Marek Konečný 777 010 051, Pavel Rubín 602 100 577 nebo
Alena Bláhová 353230658. Změna programu vyhrazena.

