
  
TJ START Rychnov nad Kn ěžnou 

Vás zve na kuželká řské turnaje po řádané 
při příležitosti XXIX. výro čí založení oddílu 

v termínu: 2. srpna - 15. září 2010 
 

 
 
 
 

1. turnaj  Jednotlivci 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  100 HS 
Kategorie:  Registrovaní (muži, ženy, dorost) 
 Neregistrovaní (muži, ženy) 
Startovné :  100,- Kč za jednotlivce 
Ceny:  První tři nejlepší v každé kategorii - poháry 
Zvláštní cena:  Jednotlivci, který ve své kategorii stanoví rekord kuželny přísluší odměna 
 1000,- Kč 
Prémie:  Při účasti 4 hráčů z jednoho oddílu získá družstvo jedno oddílové tričko 
Ostatní:  Možnost více startů v turnaji (1 start = 1 startovné) 
 

 
 
 

2. turnaj Dvojice 
 Kvalifikace Mistrovství ČR dvojic 2010-2011 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  2 x 200 HS  
Kategorie:  Registrovaní (muži, ženy) 
Startovné:  300,-- Kč za družstvo 
Ceny:  První tři družstva dvojice mužů a dvojice žen 
 Předání pohárů bude dohodnuto individuálně. 
Zvláštní ceny:  Dvojici, která ve své kategorii stanoví rekord kuželny přísluší odměna 
 1000,- Kč. 
Různé:  Dvojice musí startovat zároveň a na vedlejších drahách. 
 Dvojice smí v turnaji startovat pouze jednou. 
 Hráč nemůže být během startu své dvojice vystřídán. 
 Vítězné dvojice v obou kategoriích přihlášené do MČR se kvalifikují do finále 

MČR. 
 O průběhu startu dvojic přihlášených do MČR budou vedeny zápisy hodů. 
 V turnaji mohou startovat neregistrovaní, dorostenci a junioři. 
 

 
 
 
 



 
 

3. turnaj  Rodinná t říčlenná družstva 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  3 x 100 HS bez rozlišení registrace 
 (všichni tři hráči družstva nastupují ke svému startu najednou) 
Startovné:  300,-- Kč za družstvo 
Ceny:  První tři družstva – poháry 
 Předání pohárů bude dohodnuto individuálně. 
Zvláštní ceny:  Jednotlivci, který ve své kategorii stanoví rekord kuželny přísluší odměna 
 1000,- Kč 
Prémie :  Každé rodinné družstvo získává jedno oddílové tričko 
 

 
 

 

Různé 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

▪ Hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu. 
▪ Hráč má právo na 2 minutový rozhoz na dráze, kde začíná. 
▪ Námitky (protesty) musí být podány do 15 minut po ukončení startu s vkladem 200,-- Kč.  
 V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele, při oprávněném 

protestu bude vklad vrácen. 
 

 
 

>>> Těšíme se na vás <<< 
 

>>> Občerstvení zajišt ěno <<< 
 
 
 

Přihlášky 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Adresa:  Miroslav Frydrych 
 TJ START Rychnov nad Kněžnou 
 U Stadionu 1498 
 Rychnov nad Kněžnou, 516 01 
Mobil:  731 053 408 
E-mail:  tjstart@tiscali.cz 
Web:  www.rychnovsko.net/tjstart 
 


