
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                 49. ročníku turnaje v kuželkách 
„Memoriál Kolínských sportovců“ (F.Šímy, F.Švehly, J.Stopky) 

v soutěži dvojic registrovaných hráčů, hráček a 

 dvojic neregistrovaných. 
 

 

Pořadatel  : TJ Sokol Kolín oddíl kuželek     
 

Termín  : 21.4. – 1.5.2017 

 

Časový pořad : všední dny :   1.dvojice   16:00   2.dvojice   16:50 

         3.dvojice   17:40 4.dvojice   18:30 

         5.dvojice   19:20 6.dvojice   20:10 

                         So + Ne    :  1.dvojice     9:00 2.dvojice     9:50 

         3.dvojice   10:40 4.dvojice   11:30 

         5.dvojice   12:20 6.dvojice   13:10 

         7.dvojice   14:00    8.dvojice   14:50 

         9.dvojice   15:40         10.dvojice   16:30 
                               
                                                 

Ředitel turnaje : Jan  Pelák 

 

Hl.rozhodčí  : Dalibor Mierva 

 

Rozhodčí  : členové oddílu 
 

Přihlášky              : s datem a hodinou startu nejpozději do 30.4.2017   

                                         přednostně na dalibor.mierva@seznam.cz 

                                pozdní přihlášení na  mob.:  733 770 441725 
                               zaevidované přihlášky na:  www.sokolin.webnode.cz 

 
 

Startovné za dvojici  : 200,- Kč 
 
 

Startují                       : Dvojice hráčů s platnou registrací ČKA  a   

dvojice  neregistrovaných hráčů. 

                                        Startovní listina bude průběžně aktualizována na webu oddílu.  
 
 

Předpis   : Hraje se 2x100 hs dle platných pravidel,  

Každá dvojice startujících má právo na tři minuty na rozcvičení. 

    Hráči jedné dvojice startují společně, střídání není povoleno. 

                                         Smíšený pár bude klasifikován v kategorii mužů 
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Ceny                            :        První tři dvojice v kategorii mužů či žen obdrží za: 

1.místo – 800,- Kč 

2.místo – 600,- Kč 

3. místo - 400,- Kč 

První tři dvojice v kategorii neregistrovaných obdrží za : 

1.místo – 500,- Kč;   2.místo – 300,- Kč;   3. místo 200,- Kč 
 

 

Různé                          : Hráč, který překoná aktuální rekord kuželny (535) a stanoví 

nový rekord kuželny ( k datu ukončení turnaje) mužů obdrží 

535,- Kč. 

Hráčka, která překoná aktuální rekord kuželny (501) a 

stanoví nový rekord  kuželny (k datu ukončení turnaje)  žen   

obdrží 501,- Kč. 

Obhájci loňského prvenství 2015: 

 muži        Pelák + Švorba           949 

 ženy    Dejdová + Holcmanová   852 

 ner      Jírovec + Janoušek        833 

 

Těšíme se na shledání s širokou kuželkářskou základnou z celé 

ČR.   

                      Hodu zdar 

 
  

 

                          Jan Pelák 

                                      předseda oddílu 
                                

 

 

                                           
 

                                                                                                                                             


