
SK Kuželky Přelouč si Vás dovoluje pozvat
Na 6. ročník turnaje dvojic v kuželkách

O POHÁR PARDUBICKÉHO PIVOVARU a.s.
Turnaj je kvalifikací na MČR dvojic!!!

1. Pořadatel:          SK Kuželky Přelouč, z.s.

2. Místo konání:    Kuželna Přelouč – Nerudova ulice 1610

3. Termín:     26.8.- 4.9.2016
        ve všední dny vždy od 17:00 do 20:00 hod.

    v sobotu a v neděli vždy od 9:00 do 20:00 hod.
    (Ve 20:00 hod. nastupují poslední hráči.)

4. Přihlášky:     Nejpozději do 24.8.2016, nejlépe na e-mail jjakube@centrum.cz případně    
    telefonicky na čísle 732 499 868

5. Disciplína:     2 x 120 hodů sdružených pro dvojice mužů , žen i smíšené

6. Startují:     Startují všichni přihlášení hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2016/17  
               dovrší min. 13-ti let.

7. Startovné:     200Kč za dvojici splatné před startem

8. Předpis:     Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů a Pravidel 
    kuželkářského sportu a podle tohoto rozpisu.

9. Rozcvičení:     Každý hráč má právo na 5 minut rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.

10. Námitky:     Dle Pravidel a Soutěžního řádu.

11. Ceny:     Pro tři nejlepší dvojice v každé kategorii poháry a reklamní předměty  
                                       Pardubického pivovaru a.s.. (Poháry budou předány pouze v těch kategoriích,
                                       v nichž bude startovat alespoň 5 dvojic.)

                                 Navíc: 1. místo v absolutním pořadí dvojic – soudek piva Vilém 11° (30 litrů)
                           2. a 3.místo v absolutním pořadí dvojic – multipack piva Pernštejn

12. Rozhodčí:     deleguje pořádající oddíl

13. Různé:    Obsazenost jednotlivých termínů si můžete orientačně zkontrolovat na našich 
               stránkách na adrese http://www.kuzelkyprelouc.cz . Tamtéž budete moci     

   sledovat průběžné i konečné výsledky turnaje.
   Občerstvení bude zajištěno po celou dobu turnaje.
   Pokud se nedohodne pořadatel s vítěznou dvojicí jinak, bude nutné uhradit

                                      při předání ceny zálohu na sud.
   Pokud se „na bedně“ umístí hráč mladší 18 let, obdrží ceny ze sektoru nealko.
   Dvojice složené z hráčů pořádajícího oddílu se mohou do turnaje přihlásit 

                                      až po uzávěrce přihlášek, aby neblokovali termíny pro dvojice z ostatních oddílů.
   Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.  
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