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R O Z P I S 

9. MEZINÁRODNÍ MASTERS VETERÁNŮ V KUŽELKÁCH 
 Praha (Česká republika) 10.-14.5.2016 na 2 x 120 h.s. 

 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Vypisovatel soutěže: Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu. 

2. Pořadatel:  PKS ve spolupráci s KK Konstruktiva Praha 

3. Řídící orgán soutěže: VV PKS ředitel Ing.Ivana Vlková 
                                      Organizační pracovník Jaroslav Pleticha a Miloslav Šolc 

4. Místo konání:                 6 ti dráha KK Konstruktiva Praha, Praha 4, Mezi sklady 

5. Rozhodčí :                     Jiří Novotný, Pavel Kohlíček, Martin Dubský, Lukáš Korta 

6. Struktura soutěže: Turnaj je vypsán pro tři věkové kategorie mužů a žen, čtyřčlenná 
                                          družstva bez omezení kategorií a dvojice mužů, žen a smíšené 
                                           Jednotlivci: 
   I.  Kategorie : muži a ženy – narozeni  1976 a starší 
   II. Kategorie : muži a ženy -  narozeni  1966 a starší 
                         III. Kategorie : muži a ženy -  narozeni 1956 a starší  

        
       7.    Termíny soutěží:  10.5. – 14.5.2016 (při větším zájmu předehrávka 8.- 9.5.2016) 
       8.     Rozlosování:  Bude provedeno na základě přihlášek s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých hráčů 

                                                  a výprav, s tím, že budou upřednostněni zahraniční hráči a hráči ze vzdálenějších míst 
                                                  republiky, případně ti kteří včas zašlou přihlášku. 
                                                  Časový harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách PKS a KK Konstruktiva 
                                                  www.pks.kuzelky.cz , www.kkkonstruktiva.cz  

       9.     Přihlášky :   Zasílejte elektronickou poštou do 1.4. 2016 na adresu: pletichaj@seznam.cz, případně do 
                                       naplnění kapacity turnaje. V přihlášce uveďte požadavek na ubytování, hrací den a čas, 
                                       celé jméno, data narození, název klubu, případně sestavu družstva. Přihlášku lze také 
                                       odeslat poštou na adresu. Případně telefonicky na číslo +420 777561418. 

    Jaroslav Pleticha, Šim ůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8, ČR nebo telefonicky na číslo              

                                                  +420 777561418 

     10   Startovné:  Pro jednotlivce činí 25,-Euro (700,-Kč) 
                                                     Pro družstvo 5,-Euro (140,-Kč) za 1 hráče 
                             Pro dvojice všech kategoriích 5,-Euro (140,-Kč) za hráče 
                                                     Startovné uhraďte nejpozději do 1.4.2016 na účet KK Konstruktiva Praha 
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č.ú.:105838862/0300. IBAN: CZ68 0300 0000 0001 0583 8862 
BIC: CEKOCZPP 
Jako variabilní symbol uvádějte data narození kvůli identifikaci platby. 
V případě družstva jeho název v poznámce pro příjemce. 
 

Technická ustanovení:  

1. Hrací systém: Hraje se 2 x 120 hodů sdružených dle sportovně technických předpisů kuželkářského sportu 
vydaných ČKA a dle tohoto rozpisu.  
Hráč nesmí odehrát soutěž v jednom dni. 
 Turnaj družstev je vypsán pro čtyřčlenná družstva na 4 x 120 hs . Družstvo nahlásí svoji 
sestavu v přihlášce, případně při prezentaci, nejpozději však 1 hodinu před startem prvního 
hráče. Střídání hráčů není povoleno. Všichni členové družstva musí být narozeni v r.1976 a 
starší.Do výsledku družstva se počítá první nához hráče. 
Druhý nához je pro dvojčlenná družstva ve třech kategoriích muži,ženy,smíšená bez rozdílu 
věku.Každý hráč se může zúčastnit ve dvojici smíšené i ve dvojici žen a mužů. 
V jednotlivcích se pořadí stanoví součtem z obou náhozů v šesti kategoriích. 
Smíšená 4členná družstva budou hodnocena v kategorii mužů. 
V případně shodného výsledku rozhodne o pořadí lepší dorážka u všech kategorií. 

2. Hrací doba :               Každý den od 9.00 hodin do 22.00 hodin, kromě soboty 14.5.2016 do 14.00 hodin   
    V případě většího zájmu a nutnosti bude začátek posunut od 8.00 hodin. 

3. Ceny :   V každé kategorii, včetně družstev získají první 3 hráči medaile a věcnou cenu 
                                       Bude vyhlášena absolutní kategorie ze všech jednotlivců, kde první 3 hráči získají     

                          finanční odměnu. Ceny budou předány na závěrečném banketu. 
                               Všichni účastníci obdrží drobné pozornosti od organizátorů a sponzorů turnaje. 
 

III. Organiza ční ustanovení :        
 

1. Zahájení :              Předpokládané oficiální zahájení proběhne ve středu 11.5.2016 od 18.00 hodin na  
                           kuželně KK Konstruktivy Praha, Praha 4, Mezi sklady 107 

2. Ubytování :             Je zajištěno v 3* hotelu Krystal Jose Martiho 407/2,Praha 6,cca 5 km od centra města. 
                            Cena za jednolůžkový pokoj činí 35,-Euro se snídaní 
                             Cena za dvojlůžkový   pokoj činí 44,-Euro se snídaní 
                         Cena za třílůžkový pokoj činí 57,-Euro se snídaní 
                             Případný apartmán   72,-Euro 
                          Objednávky s požadavky na ubytování pošlete do 1.4.2016 na emailovou adresu : 
                          miloslav.solc@seznam.cz případně pletichaj@seznam.cz. Pouze do této doby máme 
                         garantované takto nízké ceny a rezervaci míst. 
                             Platbu pak na účet č.ú.105838862/0300,IBAN:CZ68 0300 0000 0001 0583 8862 
                              BIC: CEKOCZPP zašlete do 27.3.2016  
                              Důležité je uvést data narození do variabilního symbolu kvůli identifikaci platby, případně 
                              uvést název od koho platba pochází do poznámky pro příjemce. 

3.  Vyhodnocení : Bude provedeno na závěrečném banketu v hotelu, případně na kuželně s ohledem na účast 
                             a zájem účastníků. Předpoklad je v sobotu večer po odehrání posledních hráčů. V případě 
                          většího počtu účastníků v neděli cca ve 14.00 hodin. 

4.  Partneři :                  Úřad hl. města Prahy, Čedok, Gambrinus, Risl s.r.o..               
 
 
 
 
 
 
 
   

                                      
 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 


