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DOPROVODNÝ PROGRAM
Na kole s Czech Blades
– po trase 3. etapy
ZMN – GP Matoušek 2011

Závod žáků základních škol

sobota 7. 5. 2011 od 10,00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Podmínky účasti:
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo a může
závod absolvovat. Kolo v dobrém technickém stavu
a přilba.
Každý účastník dostane malý upomínkový předmět a vítězové jednotlivých kategorií poháry
a další věcné ceny. JK Osada Lípa věnuje třem vylosovaným účastníkům projížďku na koni.

Akce je určena pro všechny příznivce cyklistiky,
hobíky, rodiny s dětmi, firemní kolektivy.
Všichni zájemci o seznámení se s trasou 3. etapy
obdrží v kanceláři závodu (hotel Morava), mapku,
itinerář. Každý si podle svého uvážení může zvolit
délku své cyklistické trasy ze třetí etapy a v průběhu
dne si ji projet.
Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. H. Borovského v 15.20 hod. k trase 3.etapy na křižovatku za
Jaroměřicemi a zde pozdraví mladé cyklisty z dvanácti zemí při královské etapě.
Po průjezdu se peleton přesune do Úsobrna na průjezd cyklistů k závěrečné části etapy. Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka na cíl závodu.
Po celý den, je pro ty, kteří do Jevíčka zavítají, připraven sportovní a kulturní program, občerstvení.
Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

neděle 8. 5. 2011 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m

Panský Dvůr, ul. K. H. Borovského

HUDEBNÍ ODPOLEDNE

sobota 7.5.2011 od 15.00 hodin

- CIMBÁLOVÁ MUZIKA JEČMÍNEK
- HOLÓBKOVA DECHOVÁ MOZEKA
- KÁZEŇ, BLUEMY, KADERUS BLUES
20.30 hodin
HOST VEČERA PANGEA

ThE BEATLES REVIVAL BAND
neděle 8.5.2011

POHÁR ŠKOL ve 12.30 hodin

MAŽORETKY, DĚTI Z MŠ JEVÍČKO,
DĚTSKÝ AEROBIC ZŠ JEVÍČKO
ve 13.30 hod. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ (VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ)

FOTOSOUTĚŽ
www.jevicko.cz

více na www.gpmatousek.cz
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Jevíčský zpravodaj

Kuželkářská liga - eská 2011
Hrací systém ligy:
Odehraje se devět turnajů jednotlivců v různých termínech. Na každém turnaji bude prvních deset míst bodovaných od 10 bodů
za první místo až po 1 bod za místo desáté. Do celkového hodnocení se započítá sedm nejlepších výsledků každého hráče (z devíti pořádaných turnajů). Pokud dojde k tomu, že na prvním až osmém místě se po odehrání všech turnajů umístí několik hráčů
se stejným počtem bodů, dojde mezi těmito hráči k rozhozu (každý hráč 3 hody, 1x do plných).
Termíny a pořadí her na jednotlivých turnajích:
1. so 23.04 - Tisíce

Kde: ESKÁ
Prezentace: 17.00 až 17.30 hod.

2. so 21.05 - Půl na půl
3. so 04.06 - Prémie

Začátky: 17.45 hod.

4. so 18.06 - Trestňáky

Startovné na jednotlivých turnajích: 50 Kč

další termíny budou upřesněny

Ceny: pro prvních šest hráčů v jednotlivých
turnajích
Vítěz kuželkářské ligy ESKÁ 2011 – pohár +
1200,- Kč
Druhý v pořadí – pohár + 700,- Kč
Třetí v pořadí – pohár + 400,- Kč
Pátý až osmý – věcné ceny

Pořadatel ligy: TJ SK Jevíčko

www.jevicko.cz

