
 

 

       SK Meteor Praha ve spolupráci s PKS  
pořádá 

   

Memoriál Petra Firka 
TURNAJ DVOJIC V KUŽELKÁCH 

 
Petr Firek zemřel 15. dubna 2012. Byl dlouholetým hráčem kuželek SK Meteoru a bowlingu a organizátorem 
řady turnajů. V letech 1999 – 2012 předsedal PKS a zároveň v letech 2008 – 2011 řídil ESBC.  

 

Místo    dvoudráha SK Meteor Praha, U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 
Termín   9. 5. – 1. 6. 2013 
 
Ředitel turnaje Ivana Vlková, vlkova.ivana@cpost.cz,  

tel. 605 225 136 
 
Zástupci  
organizátorů  Jaroslav Pleticha, pletichaj@seznam.cz 
turnaje  Pavel Plachý, plachy.pavel@cpost.cz 
 
Kategorie  1. Dvojice mužů  

2. Dvojice žen  
3. Smíšené dvojice  
 

Systém  Netradiční turnaj dvojic na 100 hodů sdružených. Na jedné dráze hrají 
oba hráči, v hodech se pravidelně po jednom hodu střídají (systém 
střídání je stejný jako při hře tandemů). Shodná dvojice smí startovat 
max. 2x za celý turnaj, do výsledků se započítává pouze lepší 
výsledek. Další starty může hráč uskutečnit s jinými spoluhráči. Na 
rozcvičení je pro každého hráče určeno pět hodů na dráze, kde začíná 
svůj start. 
Turnaje se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči bez 
omezení věku. 
 

Startovné   100,- Kč za jeden start jedné dvojice 
 
Hrací dny: Ve všední dny začíná první zápas v 16:00 hod. Poslední zápas končí 

ve 22:00hod. O sobotách začíná první zápas v 10:00 hod a poslední 
zápas končí v 19.00 hod. 
Zápasy po sobě následují po jedné hodině. 
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. . čt so 

  
9.5. 11.5. 

út st čt so 
14.5. 15.5. 16.5. 18.5. 

út st čt so 
21.5. 22.5. 23.5. 25.5. 

út st čt so 
28.5. 29.5. 30.5. 1.6. 

    
  

Přihlášky  Průběžně on-line na webových stránkách klubu www.skmeteor.cz 
nebo mailem na adresu  kuzelkymeteor@gmail.com.  
Dále se lze při nedostupnosti na internet přihlašovat telefonicky na 
čísle 777 561 418. 
 

Organizace Prezentace dvojic probíhá vždy 30min před vlastním zahájením hry. 
 
Výsledky Vítězem se stává ve své kategorii dvojice s nejvyšším počtem 

poražených kuželek. V případě rovnosti rozhoduje lepší dorážka a 
následně nižší počet chyb. Výsledky budou průběžně zveřejněny na 
webových stránkách klubu.  

 
Ceny  Oceněny budou vždy první tři dvojice v každé kategorii. Pro vítěze 

v jednotlivých kategoriích je připraven prodloužený víkend v 
zahraničních lázních. Předání cen proběhne v prvním červnovém 
týdnu, popř. na žádost vítěze budou ceny zaslány.  

Na zajištění cen se podílí cestovní kancelář Čedok,
Ladislav Zahrádka, PKS a klub SK Meteor.  
 

Různé  Hra na vlastní nebezpečí. Občerstvení je zajištěno v kantýně klubu.  
 
Orientační mapka 
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