Sportovní klub policie Jindřichův Hradec pořádá ve spolupráci
s Územním odborem Policie ČR Jindřichův Hradec, zastoupeným
plk. Ing. Josefem Hešem, záštitou Města Dačice, zastoupeným
Ing. Karlem Macků a UNITOP ČR,
MISTROVSTVÍ UNITOP ČR V KUŽELKÁCH 2019
Pořadatel:

Sportovní klub policie Jindřichův Hradec, Územní odbor Policie ČR Jindřichův
Hradec, UNITOP ČR

Startují:

Čtyřčlenná družstva (muži, ženy i smíšené)

Ředitel mistrovství: MUDr. Jiří Fryš – předseda SKP Jindřichův Hradec
Hlavní rozhodčí:

Ing. Stanislav Kučera

Kontaktní údaje:

Bc. Miloš Novák
Malý Pěčín 6,
380 01 Dačice
tel.: 608 147 544
email: milosnovak.mp@seznam.cz

Technický dozor:

Karel Štibich, Zdeněk Pospíchal

Termín mistrovství: 7. 6. – 9. 6. 2019
Místo konání:

Automatická čtyř dráhová kuželna v Dačicích, schválená pro mezistátní
utkání, ul. Sokolská 565, 380 01 Dačice

Přihlášky:

e-mailem na adresu: milosnovak.mp@seznam.cz

Účastnický poplatek: 900 Kč za osobu, splatné převodem na účet pořadatele u Waldviertler
SPARKASSE (6000024173/7940) do 6. 5. 2019 v přihlášce je nutné uvést název
týmu, pod kterým bude družstvo hrát (pro kontrolu zaplacení účastnického
poplatku – napsat do zprávy pro příjemce). Při požadavku na účast více než
čtyř osob v družstvu (nehrající hráč) je poplatek za osobu 900 Kč. Hotovostní
platba na místě není možná!
Storno poplatky:

400 Kč za osobu odhlášenou od 10. 5. – 7. 6. 2019

Ubytování:

Domov mládeže SOUZS nám. Republiky 86, Dačice;
Turistická ubytovna TJ Centropen ul. Na vyhlídce 201, Dačice;
Restaurace a hotel Stadion Dačice ul. Třída 9. Května 1, Dačice.

Stravování:

V ceně 2x snídaně (so, ne), 2x oběd (so, ne), 2x večeře (pá, so) v Restaurace a
hotel Stadion Dačice ul. Třída 9. Května 1, Dačice. Další občerstvení lze
zakoupit přímo na kuželně nebo v blízkém centru města Dačice.

Technická ustanovení
Předpis:
Hraje se podle platných pravidel kuželkářského sportu a tohoto rozpisu.
Soutěž družstev:
4 x 120 HS v družstvu
Soutěž jednotlivců: Bude hodnoceno z výkonů jednotlivců v družstvech.
Finále 14 nejlepších mužů a 6 nejlepších žen na 120 HS, do kterého lze
v případě nepřítomnosti hráče zařadit dalšího v pořadí.
Do výsledků finále se započítává výsledek ze soutěže družstev, konečný
výsledek hráče bude součtem obou náhozů.
Podmínka účasti:

Startují příslušníci a zaměstnanci PČR a MV a dále členové SKP/PSK
organizovaných v UNITOP ČR. Podmínka bude kontrolována, je nutno
předložit služební průkaz, průkaz zaměstnance, případně průkaz člena klubu.

Protesty:

Je možno podat oproti vložnému 500 Kč do 10 minut odehrání. Protest řeší a o
vyřízení rozhoduje hlavní rozhodčí.

Přihlášky:

Zasílejte na email: milosnovak.mp@seznam.cz
Budou akceptovány v došlém pořadí maximálně 25 čtyřčlenných družstev.
Na přihlášce uveďte tel. a email. kontakt na vedoucího družstva. Zároveň
uveďte jméno, příjmení, bydliště a rok narození hráčů družstva s označením,
zda se jedná o policistu (P), občanského zaměstnance (OZ), či civilního člena
klubu (SKP).
Přijetí vám bude potvrzeno a budou dohodnuty požadované termíny hraní.
Uveďte předpokládaný čas příjezdu na kuželnu.

Rozlosování:

Bude po ukončení příjmu přihlášek zasláno vedoucím družstev spolu
s podrobnějšími propozicemi, plánky cesty na kuželnu a ubytování.
Předpokládaný start - pátek 7. 6. 2019 v 8:00 hod.

Ceny:

Družstva, muži a ženy na prvních třech místech obdrží poháry, medaile a
diplomy.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Společný večer:

V pátek - posezení s kytarou salónek Restaurace a hotel Stadion Dačice ul.
Třída 9. Května 1, Dačice;
V sobotu - Klub Béčko karaoke večer Palackého nám. 4, Dačice.

Těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Jiří Fryš
předseda SKP J. Hradec

