
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 
ve spolupráci s Českou carromovou asociací 

pořádají

pod záštitou radní Kraje Vysočina pro školství Ing. Jany Fialové, MBA 
a starosty města Pelhřimova Ladislava Meda

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIORŮ A JARNÍ TURNAJ

ve hře CARROM

v pátek 3. dubna 2020 od 8:30 h
· Mistrovství České republiky juniorů ve hře Carrom

v sobotu 4. dubna 2020 od 9:30 h
· Jarní turnaj ve hře Carrom - první ze tří turnajů započítávajících se do bojů

o titul Mistra ČR v roce 2020 (finále cca od 18:30h)

Kde: sportovní sály SPŠ a SOU Pelhřimov (vstup z ulice Komenského)

Kontakt a registrace:

Všichni jste srdečně zváni!
občerstvení zajištěno

SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469
www.spssou-pe.cz
Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 
kostka.rostislav@spssou-pe.cz

Česká carromová asociace
www.carrom.cz
Tomáš Chmelař
cca@carrom.cz



MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CARROMU 2020

SPŠ a SOU Pelhřimov ve spolupráci s Českou carromovou asociací, za 

podpory města Pelhřimov a kraje Vysočina pořádají 3. a 4. dubna v 
Pelhřimově

Mistrovství České republiky juniorů a Jarní turnaj MČR 

Lokalita: SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469, sportovní sál, vstup z ulice Komenského 

Systém turnaje: švýcarský systém 

Mistrovství ČR juniorů: 7 kol (omezení: 25 + 5 minut, max 8 boardů, max do 25 bodů). 

Dva nejlepší po 7. kole odehrají finále do 25 bodů, s omezením času. 

Jarní turnaj: 7 kol (omezení: 50 + 7 minut, max 8 boardů, max do 25 bodů) 

Dva nejlepší po 7. kole odehrají finále do 25 bodů, bez omezení. 

Ubytování: Internát SPŠ a SOU Pelhřimov, dvoulůžkové /třílůžkové pokoje se sociálním zařízením 

Startovné: Mistrovství ČR juniorů: zdarma 

Jarní turnaj: studenti a členové CCA 50,- Kč, ostatní 150 Kč/osobu 

Přihlášky: nejpozději do 30.3.2020 přes přihlašovací systém na www.carrom.cz, nebo na mcr@carrom.cz

nebo na tel: 776 026 292 

http://www.carrom.cz/


MČR juniorů - 3. dubna - určeno pro kategorii U19, tedy narozené v roce 2002 a mladší

8:00 – 8:30 hod sraz účastníků 

8:30 – 9:00 hod rozlosování 

9:00 – 9:30 hod hra 1. kolo 

9:30 – 9:40 hod přestávka 

9:40 – 10:10 hod hra 2. kolo 

10:10 – 10:20 hod přestávka 

10:20 – 10:50 hod hra 3. kolo 

10:50 – 11:00 hod přestávka 

11:00 – 11:30 hod hra 4. kolo 

11:30 – 12:30 hod přestávka na oběd 

12:30 – 13:00 hod hra 5. kolo 

13:00 – 13:10 hod přestávka 

13:10 – 13:40 hod hra 6. kolo 

13:40 – 13:50 hod přestávka 

13:50 – 14:20 hod hra 7. kolo 

cca 14:45 finále turnaje 



Jarní turnaj - 4. dubna - první ze tří turnajů započítávajících se do bojů o titul Mistra ČR 2020

9:00 – 9:30 hod sraz účastníků 

9:30 – 10:00 hod rozlosování 

10:00 – 10:57 hod hra 1. kolo 

10:57 – 11:10 hod přestávka 

11:10 – 12:07 hod hra 2. kolo 

12:07 – 12:20 hod přestávka 

12:20 – 13:17 hod hra 3. kolo 

13:17 – 14:30 hod přestávka na oběd 

14:30 – 15:27 hod hra 4. kolo 

15:27 – 15:40 hod přestávka 

15:40 – 16:37 hod hra 5. kolo 

16:37 – 16:50 hod přestávka 

16:50 – 17:47 hod hra 6. kolo 

17:47 – 18:00 hod přestávka 

18:00 – 18:57 hod hra 7. kolo 

cca 19:30      finále turnaje 

Česká carromová asociace 
Mělnická 4/624 - Praha 5 - Malá Strana - 150 00 - Czech republic - IČO 22874551 - www.carrom.cz 
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