
 

 

27. ROČNÍK BURČÁKOVÉHO TURNAJE VE   

 SLOW-PITCHI, 15. – 16. 10. 2022, Hluk  

  

 

STARTOVNÉ:  Již loni jsme zastropovali cenu na 2 500 Kč   

ORGANIZÁTOR: Letošní turnaj, stejně jako ten loňský, není pořádán oddílem Snails 
Kunovice, ale „starošneky“ z Kunovic a okolí. 

Turnaj je pořádán jako soukromá, nezisková sportovní akce. Výtěžek z turnaje bude 
věnován na dobročinný účel, o němž budete informováni v průběhu turnaje. 

PŘIHLÁŠKY: Zasílejte na platyn@seznam.cz. Startovné bude hrazeno hotově po pátečním 
příjezdu. S ohledem na nekomerční - soukromý charakter turnaje nebudeme schopni 
vystavit daňový doklad (netýká se ubytování). 

POČET DRUŽSTEV: Rádi přivítáme všechny zájemce, jsme však limitováni ubytovacími 
kapacitami, maximálním počtem 12 družstev – proto si pospěšte! 

HRACÍ SYSTÉM: Nasazení do skupin dle výsledků 2021. 
Rozpis bude rozeslán nejpozději v ÚT 11. 10. 2022.  

UBYTOVÁNÍ: Letos máme k dispozici pouze ubytovací 
kapacity na pokojích v hale a ve třech šatnách (lehátka). I 
tak se budeme muset zmáčknout, což nám nikdy nečinilo 
obtíže, ba to většina uvítala  Ceník ubytování zveřejníme 
později. Vaše přání (počet lůžek, pokoje/šatna, počet 
hvězdiček resp. cena) ohledně ubytování zašlete 
nejpozději v neděli 9. 10. 2022. Následně vám rozešleme 



 

 

rozpis ubytování. Budeme rádi, když i sami projevíte zájem o levnější, *** alternativy 
ubytování, čímž nám usnadníte rozhodování.  

BUFET: Netradiční občerstvení bude zajištěno pořadateli v obvyklém rozsahu. Prosíme 
každé družstvo, aby připravilo nenákladnou, domácí krajovou pochutinu do bufetu 
(pomazánka, buchta apod.). Prokazatelné náklady na ingredience budou pořadateli 
uhrazeny. 

CO BUDEME LETOS PÍT: Burčák, tradiční míchané nápoje v čele 
s alpským vánkem. Jídlo jako vždy zdarma.  

DOPROVODNÝ PROGRAM: Snažíme se zajistit tradiční sobotní 
společenský program. 

DŮLEŽITÉ POKYNY: Upozorňujeme, že turnaj není vhodný pro 
mládež, jenž nedovršila 15ti roků věku! 

 

!!! KAŽDÉ DRUŽSTVO HRAJE V MASKÁCH !!! 

Pořadatelé si vyhrazují právo, odmítnout účast družstva v dalším 
ročníku, pokud nehraje v masce, nepije či narušuje pozitivní atmosféru 

turnaje. 

 

NESMÍ SE HRÁT V OBUVI S JAKÝMIKOLIV VÝSTUPKY NA PODRÁŽKÁCH  
(spikes, kopačky..) 

Vzhledem k tomu, že se bude hrát na travnaté ploše, bude toto pravidlo 
důsledně kontrolováno. V případě nesplnění příkazu, bude 

hráči znemožněno hrát. 

 

COVID 19: Všichni účastníci turnaje odpovídají za dodržování aktuálních nařízení vlády. 

 

  



 

 

PRAVIDLA TURNAJE:  
Hraje se podle pravidel pro slow-pitch s těmito 
změnami:  

- Po metách se běhá po směru hodinových 
ručiček (v obráceném směru, než je pravidlem).  

- Strike zóna je vyznačena na koberci společně s 
boxy a domácí metou. 

- Stav pro pálkaře je na začátku startu 1 ball – 1 
strike!  

- Mezi směnami je zakázáno rozhazování. 
Nadhazovač má jeden nadhoz na rozcvičení.  

- Slajdování je zakázáno! 
- Hraje se s měkkým míčem velikosti 12‘. 

O CO BUDEME SOUTĚŽIT:  
- Umístění na turnaji - nepodstatné … 
- Nejlepší maska turnaje – nejprestižnější teamová cena. Cenu určuje hlasování týmů. 
- Cena ředitele turnaje – týmová cena za nejlepší projev během turnaje. Uděluje 

ředitel turnaje. 
- Cena bufetu. Individuální cena. Obsluha bufetu rozhodne, kdo si ji nejvíc zaslouží, 

protože je nejvíc zaměstnával po celý víkend.  
- MISS BURYNA a MR. BURČÁK - individuální cena, kterou obdrží nejlepší ženská a 

mužská maska turnaje -  nejenom za provedení masky, ale také za celkový umělecký 
dojem a chování během turnaje.   

     

MOTTO BURČÁKOVÉHO TURNAJE: 

PŘÍJEMNĚ SE POBAV, POTKEJ STARÉ ZNÁMÉ, DOBŘE SI ZAHRAJ A UKONČI TAK DALŠÍ 
SOFTBALOVOU SEZÓNU. 


