
SK Kuželky Přelouč si Vás dovoluje pozvat na
turnaj dvojic neregistrovaných hráčů v kuželkách

O POHÁR ELEKTRÁRNY CHVALETICE
1. Pořadatel:          SK Kuželky Přelouč, z.s.

2. Místo konání:    Kuželna Přelouč – Nerudova ulice 1610

3. Termín:     1.9.- 5.9.2019 
        ve všední dny vždy od 17:00 do 20:00 hod.
        v neděli od 15:00 do 20:00 hod.
        (Ve 20:00 hod. nastupují poslední hráči.)

4. Přihlášky:     Nejpozději do 30.8.2019, nejlépe na e-mail x  M  ilacek  P  @seznam.cz   případně 
                telefonicky na čísle 777 198 174.

5. Disciplína:    2x60 hodů sdružených s tzv. pětihodovou dorážkou (pokud se v dorážce hráči 
               nepodaří srazit všechny kuželky během pěti hodů, hraje již šestým hodem znovu 
               do plných).

6. Startují:     Startují všichni přihlášení hráči a hráčky, kteří nejsou členy ČKA (nebo jiného 
                kuželkářského svazu) a jsou starší 13-ti let. Každý hráč se může turnaje 
                zúčastnit vícekrát, pokaždé však ve dvojici s jiným spoluhráčem. Výsledky 
                všech dvojic (muži, ženy, smíšené) budou hodnoceny dohromady.

7. Startovné:     100Kč za dvojici splatné před startem

8. Předpis:     Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů a Pravidel 
                kuželkářského sportu a podle tohoto rozpisu.

9. Rozcvičení:     Každý hráč má právo na 2 minuty rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.

10. Námitky:     Dle Pravidel a Soutěžního řádu.

11. Ceny:     1. místo v absolutním pořadí dvojic – 500 Kč + rekl. předměty SEVEN EC
                                   2. místo v absolutním pořadí dvojic – 300 Kč + rekl. předměty SEVEN EC 

            3. místo v absolutním pořadí dvojic – 200 Kč + rekl. předměty SEVEN EC 
                                                                                                                      

12. Rozhodčí:     deleguje pořádající oddíl

13. Různé:     Obsazenost jednotlivých termínů si můžete orientačně zkontrolovat na našich 
                stránkách na adrese http://www.kuzelkyprelouc.cz . Tamtéž budete moci               

                                  sledovat průběžné i konečné výsledky turnaje.
          Občerstvení bude zajištěno po celou dobu turnaje. 
        Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
                                        Možnost domluvy na dřívějších hracích časech (bez garance občerstvení).
                                        Možnost předehrání ve volných termínech během turnaje registrovaných (23.-31.8.)
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