HRADECKÁ AMATÉRSKA LIGA KUŽELEK

„HALK“
Pořadatel

SKP Kuželky Hradec Králové z.s.

Termín

září 2021 - duben 2022

Místo

Plně automatická 4 dráha v Hradci Králové – Malšovice.

Startují

4 členná družstva – možnost startu registrovaných hráčů, kteří v sezóně
2021/22 nestartovali a nebudou startovat v žádných soutěžích řízených
jakýmkoliv územním orgánem ČKA, povolena bude výjimka
registrovaných hráčů v družstvu u mládeže do dorosteneckého věku a
u seniorů mužů ve věku 65+ a seniorek žen ve věku 50+ (nutné doložit
dokladem). Hráč může startovat v jedné úrovni ligy pouze za jedno
družstvo. Hra na vlastní nebezpečí.

Systém

4 x 60 hodů systém sdružených dle pravidel kuželkářského sportu.

Nasazení družstev

Dle výsledků ročníku 2019/20 s přihlédnutím k počtu přihlášených
družstev.

Přihlášky

Do 20. 8. 2021 vyplněnou přihlášku buď v elektronické podobě zaslanou
na info@skpkuzelkyhk.cz nebo ručně vyplněnou předanou přímo na
kuželně technickému dozoru. Do nejnižší, třetí ligy se lze přihlásit po
dohodě s pořadatelem i dodatečně v průběhu běžící sezony.
Přihlášku najdete na http://www.skpkuzelkyhk.cz/Dokumenty/Prihlaska.xls

Hlavní rozhodčí

Ing. Petr Skutil

Hrací dny

ÚT, ČT, výjimečně ve ST

Startovné

2.000,- Kč/družstvo pro podzimní část, 2.000,- Kč/družstvo pro jarní část
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výši startovného o max. 10%
v závislosti na počtu přihlášených družstev, tudíž počtu družstev
v jednotlivých ligách. Pro týmy 2. a 3. ligy se uplatní sleva 150,- Kč za
každý neodehraný zápas předloňského ročníku.
Týmy, které zaplatily startovné v loňském zrušeném ročníku, mají
předplaceno.

17:00 – 22:00

Ředitel turnaje
Ceny

Petr Víšek
Věcné ceny pro nejlepší družstva všech lig a nejlepší jednotlivce – viz
podrobný rozpis soutěže na webu pořadatele. www.skpkuzelkyhk.cz

Mistrovství ČR

Vítězné družstvo má právo hrát kvalifikaci o postup na Mistrovství ČR
neregistrovaných – bude-li ČKA pořádáno.
Na Vaší účast se těší SKP Kuželky Hradec Králové z.s.

Petr Víšek
ředitel turnaje

Ing. Jiří Vágner
předseda SKP Kuželky HK

