
Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor 

Vás srdečně zve na 12. ročník turnaje 

Žižkova dvoustovka 
Turnaje dvojic mužů, žen popřípadě smíšených na 

2x200 h.s., který je zařazen do kvalifikace na 

Mistrovství ČR dvojic. 
Termín: 

13.12.2015-30.12.2014 
 

Hrací časy jsou rozplánovány v intervalu po 1,5 hodině, 

ve všední dny od 15:00 do 21:00, 

v sobotu, neděli a ve dny mezi svátky od 9:00 do 21:00 h. 
 

Místo konání : 

Kuželna KK LOKOMOTIVA Tábor 
Adresa : ul. Skálova 2878 , Tábor. 

Hrací předpis : 
 

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů ČKA,  

pokud některou jejich část tento rozpis výslovně nemění.  

Každý startuje na vlastní nebezpečí. 

 

Oba hráči odehrají disciplínu 200 h.s. přes všechny 4 dráhy, dráhy se 

střídají tradičním blokovým způsobem. Hráči dvojice nastupují ke 

startu současně, oba na sudé (liché) dráze, výchozí postavení dvojice 

určí pořadatel zápisem do hracího plánu. Nominace hráčů na dráhy 1 a 

3 (resp.2 a 4) je věcí přihlášené dvojice až do nahlášení rozhodčímu 

turnaje. 

 

V přihlášce prosím uvádějte kromě Vámi požadovaného hracího 

termínu i minimálně 1 termín náhradní. Nezapomeňte též uvést 

telefonní spojení na pověřeného zástupce přihlášené dvojice ! 

 

 

 



 

 
 

Organizace, hrací termíny a časy : 

David Kášek 
adresa : Jeronýmova 1776  Tábor, 390 02 

e-mail : kasekd@live.com 

mobil : 721 089 543 
Přihlášky zasílejte jakýmkoliv způsobem na výše uvedené kontakty, 

nejpozději však do 7.12.2015!!! 
 

 
 

Konečný termín Vašeho startu bude potvrzen nejpozději  

1 den po datu uzávěrky přihlášek. 
 

Pořadatelé turnaje při obsazování hracího plánu upřednostní dříve 

přihlášené a budou se snažit vyjít vstříc i vzdálenějším účastníkům. 

 

Ceny : 
 

1. místo 2 500,- Kč 

2. místo 1 500,- Kč 

3. místo 1 000,- Kč 

plus věcné ceny pro umístěné do 5. místa 

 

Ostatní : 

Startovné:  300,-Kč za dvojici, splatné před startem dvojice. 

Úhrady: náklady na technické zajištění a ceny hradí pořadatel. 

Cestovné ani jiné náklady spojené s účastí hráčů pořadatel nehradí. 

 

Další informace na www.ikuzelky.cz 

 

http://www.ikuzelky.cz/

