
D.C. Mezihoří z.s. zal.1994  pořádá: 

 XXVII. ročník Mezihoří Open 2020 

(nově v Soběhrdech !) 
 

Tradiční šipkový turnaj steelových šipek jako Regional ČŠO. 

 

Dne 25. července 2020 – sobota 

 

Místo:    Restaurace U železného dědka – Soběhrdy 60,   okr. Benešov 

 

(1 km od Mezihoří) GPS: 49.8220317N, 14.7364911E  

 

Prezentace hráčů :  Jednotlivci do 10:00 hod.,  páry do 13:00 hod  (nutná registrace do ČŠO – 

na místě  za 100,- Kč), soutěž pro veřejnost + turnajoví hráči  -  soutěž na nejvyšší skóre od 9:00 

hod.  do 14:00 hod. ( bez nutnosti registrace ). 

 

Soutěž pro veřejnost: Možno předehrát od úterý 21.7. do čtvrtka 23.7. od 18. hod. v klubovně 

D.C. Mezihoří  - bývalý obchod v Mezihoří č.p. 4. 

 

Startovné:  Jednotlivci 100,-Kč, páry 120 Kč,  soutěž pro veřejnost a nejvyšší skóre 20 Kč 

 

Ceny:  Jednotlivci a páry  open – finanční ceny dle pravidel ČŠO (75% startovného bude 

rozděleno do cen) + putovní poháry pro vítěze. Soutěž pro veřejnost - nejvyšší skóre - věcné 

ceny.  

V případě 8 a více žen hrají ženy vlastní soutěž,  jinak společně s muži. 

 

Bližší info: www.dcmezihori.webnode.cz/ a info o pravidlech turnaje v místě konání. 

Informace tel. 604 479 866 a e - mail: zvaramirek@seznam.cz, Roman180@centrum.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením se na tento turnaj každý účastník bere na vědomí, že ČŠO zpracovává osobní údaje v platném formátu 

ČŠO a to v podobě přihlášky, startovní listiny, rozlosování turnaje a výsledků na webu ČŠO 

(https://www.czechdarts.org) a v informačním systém STEDAR (https://www.stedar.org). Více informací na 

https://www.czechdarts.org/rubrika/ochranaosobnich-udaju  

 

Fotografování: 

 V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 

vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 

pořizovány fotografie k osobní potřebě hráčů (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu) zejména z 

vyhlášení výsledků a průběhu hry. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně 

fotografovi. 
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