
Doprovodné turnaje mistrovství sv ěta 2008 ve stolních hokejích 
Associated tournaments of table hockey World Championship 2008  

08.-11.05.2008 – Zimní stadion MOST 
 

 
 
Dear table hockey players. 
 
We would be pleased to meet you in Most at table hockey World Championship 2008 (billiard-hockey, 
air-hockey, rod-hockey & multitable). Instead of main part (open only for nominated players), several 
associated tournaments will be played. You all are invited to join these open tournaments. The most 
important of them – billiard-hockey Czech Open and air-hockey Czech Open – will be played on 
Saturday May 10. These tournaments invitations and information are presented separately (available 
e.g. on www.multitable2008.com ).  
The other tournaments information see below. 
 
Pozvánka pro všechny hráče stolního hokeje: 
 
V rámci mistrovství světa 2008 ve stolních hokejích (billiard-hockey šprtec, air-hockey, táhlové hokeje & 
víceboj) se kromě hlavních soutěží (v nichž mohou startovat pouze nominovaní hráči) odehraje také 
několik doprovodných turnajů. Všichni jste zváni na tyto otevřené turnaje. Nejvýznamnější z nich – 
billiard-hockeyové Czech Open a air-hockeyové Czech Open – se budou hrát v sobotu 10.května. 
Pozvánky na tyto dva turnaje jsou zveřejněny samostatně (mj. na www.multitable2008.com ). Turnajové 
informace ostatních najdete v této pozvánce. 
 
Common information for all tournaments / spole čné informace pro všechny turnaje  
 
Venue / místo konání: Zimní stadion Most 
 Rudolická 1700, Most 
 

Entry / přihlášky: by email / emailem 
 wtha@billiardhockey.cz / jakub.hasil@post.cz  
 personally at the championship check-in 
 osobně v místě konání mistrovství (registrační místo) 
 
Entry fee / startovné: free of charge 
 startovné se neplatí 
Pozn.: startovné pro turnaje Czech Open je oznámeno v letáku turnajů Czech Open 
Notice: Czech Open entry fee is announced at the tournament invitation of Czech Open 
 
Check-in / presence: at the championship check-in 
 registrační místo v místě konání 
 

Tournament systems / turnajové systémy: 
• Tournament systems will be decided for each 

tournament after check-in - according to the number of 
participants, number of tables and timetable needs. 

• Turnajové systémy pro jednotlivé turnaje budou 
určeny vždy po uzavření registrace – podle počtu 
účastníků, stolů a vymezeného času.  

 

Information / informace: wtha@billiardhockey.cz / jakub.hasil@post.cz 
 +420-603 337 054 (Jakub Hasil) 



THURSDAY / ČTVRTEK 08.05.2008 
 
Name / název: BHC MOST BOWL 
Tournament No. / číslo turnaje: A01 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: billiard-hockey (šprtec) 
Counted to / započítává se do: WTHA Tour 2008 – Challenger 
 Žákovská Tour 2008 
Date / datum: 08.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 8:00 – 9:30 
Opening / zahájení:  10:00 
Finsh / ukončení: 16:00 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner, best lady, best junior U15, best junior U12 
 vítěz, nejlepší žena, nejlepší st.žák a ml.žák 
 

FRIDAY / PÁTEK 09.05.2008  
 
Name / název: ORIFLAME CUP 
Tournament No. / číslo turnaje: A02 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: air-hockey 
Counted to / započítává se do: Český pohár / Czech Cup 2008 
Date / datum: 09.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 8:00 – 9:30 
Opening / zahájení:  10:00 
Finsh / ukončení: 13:00 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner, best lady, best junior U18 
 vítěz, nejlepší žena, nejlepší junior 
 
Name / název: G7 CUP 
Tournament No. / číslo turnaje: A03 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: rod-hockey / táhlový hokej Chemoplast  
Counted to / započítává se do: xxx 
Date / datum: 09.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 12:00 – 13:00 
Opening / zahájení:  13:00 
Finsh / ukončení: 16:00 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner, best lady, best junior U18 
 vítěz, nejlepší žena, nejlepší junior 
 

SATURDAY / SOBOTA 10.05.2008  
 

Czech Open – billiard-hockey & Czech Open – air-hoc key 
Information on / pozvánka na www.multitable2008.com  

 

OFFICIAL MAIN PARTNER – HLAVNÍ PARTNER 
 

  
 

OFFICIAL PARTNERS – PARTNEŘI 
 

         

        



SUNDAY / NEDĚLE 11.05.2008 
 
Name / název: PRVNÍ MOSTECKÁ CUP 
Tournament No. / číslo turnaje: A04 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: air -hockey   
Counted to / započítává se do: Český pohár / Czech Cup 2008 
Date / datum: 11.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 08:00 – 09:00 
Opening / zahájení:  09:00 
Finsh / ukončení: 12:00 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner / vítěz - První Mostecká Cup 
 best lady / nejlepší žena – BAPW.CZ Cup 
 best junior / nejlepší junior U18 – AB STAIN Cup 
 
Name / název: UNA ELEKTRA CUP 
Tournament No. / číslo turnaje: A05 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: billiard -hockey   
Counted to / započítává se do: WTHA Tour 2008 – Challenger 
 Žákovská Tour 2008 
Date / datum: 11.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 11:30 – 12:00 
Opening / zahájení:  12:00 
Finsh / ukončení: 16:30 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner / vítěz – Una Elektra Cup 
 best lady / nejlepší žena – Dům barev Cup 
 best junior / nejlepší junior U18 – 15.ZŠ Most Cup 
 
Name / název: proOFFICE CUP 
Tournament No. / číslo turnaje: A06 
Table hockey discipline / kat.stolního hokeje: rod-hockey / táhlový hokej Chemoplast 
Counted to / započítává se do: xxx 
Date / datum: 11.05.2008 
Entry – check-in / registrace – prezence: 16:00 – 16:30 
Opening / zahájení:  16:30 
Finsh / ukončení: 18:00 
Trophies / trofeje: cups / poháry  
 winner / vítěz – proOFFICE Cup 
 best lady / nejlepší žena – Sportovni.net Cup 
 best junior / nejlepší junior U18 – CVČ Most Cup 
 
 

OFFICIAL MAIN PARTNER – HLAVNÍ PARTNER 
 

  
 

OFFICIAL PARTNERS – PARTNEŘI 
 

           

        


