SKP KUŽELKY Hradec Králové z.s.
pořádá

20. Turnaj družstev a jednotlivců v kuželkách O putovní pohár předsedy SKP

Memoriál Arnošta Driena
zároveň pod názvem Velká cena UNITOP
Termín konání :

pátek 2. listopadu 2018
až neděle 4. listopadu 2018
Kuželna Malšovice - Hradec Králové

Místo konání :
Základní popis :
 turnaje se zúčastní čtyřčlenná družstva registrovaných i neregistrovaných hráčů,
Hráč musí být policista, občanský zaměstnanec Policie ČR, nebo alespoň členem
SKP nebo PSK.
 hraje se dle pravidel České kuželkářské asociace na 4 x 120 hodů (družstvo), jednotlivec
120HS vcelku. Vyhodnoceny budou výkony jednotlivců odděleně mužů a žen, dále
družstva.
 bude zpracováno rozlosování hráčů
 vítězná družstva a jednotlivci budou odměněni cenami
 nutná sportovní obuv se světlou podrážkou
 ubytování je zajištěno ze soboty na neděli, od pátku příplatek 200,-Kč na osobu
 stravování je zajištěno v objektu kuželny takto:
2 x oběd (so+ne), 1 x večeře (so), 1x snídaně (ne) (vše v ceně startovného)
Přihlášky :
- počet družstev je omezen na maximálně 20, přihlášky budou akceptovány v
došlém pořadí
- závazné přihlášky zašlete na OIKT KŘ P KHk
- fax (974) 522046
- nebo Ing. Jaroslav Němeček, tel. (974) 521273, e-mail : jaroslav.nemecek@pcr.cz
- nejpozději do 19. října 2018
- přihláška musí obsahovat:
- soupisku hráčů (jméno, příjmení, datum narození a adresu), označení kapitána (tel., email)
- pořadí hráčů na soupisce uvádějte dle vašeho požadavku na pořadí jejich hraní
- požadavek na ubytování - pro kolik hráčů a termín příjezdu na kuželnu!
Startovné :
- 650,- Kč za každého hráče,
- nejpozději do 19.10.2018 převodem na účet 2700765791/2010
- Do zprávy pro příjemce uveďte klub za který je platba! Storno poplatek při
odhlášení po 19.10.2018 je v plné výši startovného.
- poplatek za dráhy, stravování a ubytování je zahrnut ve startovném.

Ředitel turnaje :
Hlavní rozhodčí :
Komise rozhodčích:
Technický servis :
Hrací termíny :

Ing. Jiří VÁGNER (tel (974) 521271)
Petr SKUTIL
Ing. Zdeněk GALUŠČÁK
Ing. Pavel FOGL
Petr VÍŠEK
pátek 2.11.2018
16.00 – 22.00 první hrací den
sobota 3.11.2018
9.00 – 22.00 druhý hrací den
neděle 4.11.2018
9.00 – dle účasti
třetí hrací den
po odehrání základní části finále 12 mužů a 4 ženy na 120 HS.
Finálové výsledky se sčítají se základním kolem.
 ukončení a vyhlášení výsledků cca v 14.30

Organizace turnaje :

hráči dodrží nástup ke hře dle rozlosování

při zpoždění více jak 5 min. je hráč rozhodčím diskvalifikován

případné protesty řeší na místě komise rozhodčích bez možnosti
dalšího odvolání - poplatek při protestu je 300.- Kč

V souvislosti s plánovaným počtem družstev Vás žádám o dodržení termínu pro podání
přihlášek.
Změna hracího systému vyhrazena.

Ing. Jiří Vágner v.r.
Předseda SKP KUŽELKY Hradec Králové z.s.

