
 

  

RADOTÍN 
Pořádá jubilejní 

MÁJOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE 
25. ročník 

 
1 Pořadatel SC Radotín - oddíl kuželek 

2 Termín 6 . 5. - 24. 5. 2013 

3 Místo Městský stadion - dvoudráha, Praha 5 - Radotín, ul. Ke Zděři 1111 

4 Činovníci ředitel turnaje    -  Ing. Jiří UJHELYI  
org. pracovník   -  Robert ASIMUS  
hlavní rozhodčí -  Pavel DVOŘÁK 

5 Předpis Závodí se podle pravidel soutěžního řádu kuželkářského sportu. 
Výkon se započítává do soutěže dvojic i jednotlivců.  
Startovat mohou i dvojice kombinované z různých oddílů a startovat mohou i 
družstva smíšená (jejich výkon se započítává do kategorie dorostenců). 
POČET STARTUJÍCÍCH NENÍ OMEZEN 

6 Startovné 120 Kč za dvojici jsou startující povinni zaplatit nejpozději před startem. 

7 Přihlášky Do 4.5. 2013 na adresu:  
Ing. Jiří UJHELYI 
181 00 PRAHA 8 - Bohnice, Ratibořská 754, e-mail: ujhelyi@centrum.cz 
nebo telefonicky:  
02 / 222 961 375 - byt 
02 / 271 100 298 - zam. (8,00-17,00)  
724 427 298 - mobil  
Kde můžete domluvit a potvrdit termín startu.  
V přihlášce lze požadovat termín startu, současně uveďte kontakt nebo telefon, 
kam (komu) máme potvrdit termín startu. 

8 Podmínky Zúčastnit se mohou hráči (hráčky), kteří jsou ve věkové kategorii žáků a dorostu 
dle platných pravidel. Všichni startující se musí prokázat platným registračním 
průkazem. 
Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav. 

9 Ceny 
turnaje 

DOROSTENCI  
Družstva :        1. místo - putovní pohár, věcné ceny 
                        2. a 3. místo - věcné ceny  
Jednotlivci :     1. - 6. místo - věcné ceny  
DOROSTENKY  
Družstva :        1.místo - putovní pohár, věcné ceny 
                        2. a 3.místo - věcné ceny  
Jednotlivkyně: 1. - 3.místo - věcné ceny  
 
CENY OBDRŽÍ I ČULIBRCI  V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 
 

10 Časový sled Zahájení je v první den turnaje v 16,30 hodin  
Ukončení je poslední den turnaje po odehrání poslední dvojice. 

11 Úhrada  Pořadatel hradí nájem kuželny, ceny a delegované činovníky; ostatní náklady si 
hradí účastníci 

    

Bližší informace najdete také na internetu na adrese radotin-kuzelky.wz.cz 

mailto:@
http://rsk.euweb.cz/

