
 
 

TJ START Rychnov nad Kněžnou 
Vás zve na kuželkářské turnaje pořádané 
při příležitosti 31. výročí založení oddílu 

v termínu: 24. srpna - 16. září 2012 
 

 
 
 
 

1. turnaj Dvojice - muži 
 Kvalifikace Mistrovství ČR registrovaných dvojic 2012-2013 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  2 x 200 HS 
Startovné:  340,-- Kč za dvojici 
Ceny:  1. místo   1.000 Kč 
 2. místo      800 Kč 
 3. místo      600 Kč 
 Podmínkou pro vyplacení odměny je účast nejméně 10 dvojic. 
 Předání bude dohodnuto individuálně. 
Různé: Dvojice musí startovat zároveň a na vedlejších drahách. 
 Dvojice smí v turnaji startovat pouze jednou. 
 Hráč nemůže být během startu své dvojice vystřídán. 
 Vítězná dvojice přihlášené do MČR se kvalifikuje do finále MČR. 
 V turnaji mohou startovat neregistrovaní, dorostenci a junioři. 
 

 
 
 

2. turnaj Dvojice - ženy 
 Kvalifikace Mistrovství ČR registrovaných dvojic 2012-2013 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  2 x 100 HS 
Startovné:  180,-- Kč za dvojici 
Ceny:  1. místo    700 Kč 
 2. místo       500 Kč 
 3. místo       300 Kč 
 Podmínkou pro vyplacení odměny je účast nejméně 10 dvojic. 
 Předání bude dohodnuto individuálně. 
Různé: Dvojice musí startovat zároveň a na vedlejších drahách. 
 Dvojice smí v turnaji startovat pouze jednou. 
 Hráč nemůže být během startu své dvojice vystřídán. 
 Vítězná dvojice přihlášená do MČR se kvalifikuje do finále MČR. 
 V turnaji mohou startovat neregistrované, dorostenky a juniorky. 
 

 
 



 
 

3. turnaj  Jednotlivci 
 
************************************************************************************************************************************************ 
 

Disciplína:  100 HS 
Kategorie:  Registrovaní (muži, ženy) 
 Neregistrovaní (muži, ženy) 
Startovné:  90,- Kč za jednotlivce 
Ceny:  1. místo    400 Kč 
 2. místo       300 Kč 
 3. místo       200 Kč 
 Ceny budou vyplaceny pouze v případě účasti 10 a více hráčů v příslušné 
 kategorii. 
Ostatní:  Počet startů hráče není omezen, hodnocen je nejlepší výkon. 
 

 
 

 

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

▪ Hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu. 
▪ Hráč má právo na 2 minutový rozhoz na dráze, kde začíná. 
▪ Námitky musí být podány do 15 minut po ukončení startu. Vklad činí 200,-- Kč. 
 V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele, při oprávněné námitce 

bude vklad vrácen. 
▪ Jednotlivec, který ve své kategorii vytvoří rekord kuželny obdrží odměnu ve výši 500,-- Kč. 
▪ Hra na vlastní nebezpečí. 
 

 
>>> Těšíme se na vás <<< 

 

>>> Občerstvení zajištěno <<< 
 
 

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

E-mail: sipek.lubomir@seznam.cz  
Mobil: 603 497 497.. 
Web:  www.startrychnov.cz 
 

 
Hrací dny: pátek 24.8. 17:00 – 20:00  čtvrtek   6.9. 17:00 – 20:00  
 neděle  26.8. 14:00 – 20:00 sobota   8.9. 14:00 – 20:00 
 úterý 28.8. 17:00 – 20:00 neděle   9.9. 14:00 – 20:00 
 čtvrtek 30.8. 17:00 – 20:00 úterý 11.9. 17:00 – 20:00 
 sobota   1.9. 14:00 – 20:00 čtvrtek 13.9. 17:00 – 20:00  
 neděle   2.9. 14:00 – 20:00 sobota 15.9. 14:00 – 20:00 
 úterý   4.9. 17:00 – 20:00 neděle 16.9. 14:00 – 20:00 
 Jedná se o časy, kdy se zahajuje koulení. 
 Podrobnosti o volných termínech na webových stránkách. 


