
 

Kuželkářský klub Velké Popovice 

 
 

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na  

turnaj dvojic na 200 hodů sdružených – tandem v rámci turné Pražská pětka  

na naší kuželně pod záštitou PKS. 

PROPOZICE: 

Pořadatel:  Kuželkářský klub Velké Popovice 

 

Termín:  Středa 11. 6. 2014 – neděle 22. 6. 2014 

   Přerušení z důvodů akce „koulení“ na Den Kozla pivovaru Velké Popovice ve dnech:  

   Pátek 13. 6. 2016 – neděle 15. 6. 2014 (dopoledne)  

 

Místo:   dvoudráha Velké Popovice – Sokolská ulice 154 

   http://www.mapy.cz/#!t=s&z=18&d=firm_2128757_1&x=14.640814&y=49.920873 

   GPS: 49°55'15.333"N, 14°38'26.381"E  

 

Dopravní spojení:   Vlakem: do Strančic, následně BUS - linka  461  

   http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?t=4&mi=6&n=4&lc=461&d=2013-12-15 

                                       

Metrem: Praha - Opatov BUS - linka 363  

   http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?t=4&mi=6&n=1&lc=363&d=2013-12-15 

 

Pořadatelé:  Ředitel turnaje: Josef Vodešil 

                                    Organizační pracovník: Karel Žižka 

                      e-mail: zizkak@volny.cz 

                                      tel.: 603 433 486 

 

Přihlášky: Závazné přihlášky zašlete prosím e-mailem na adresu organizačního pracovníka. V přihlášce 

uveďte telefonické spojení. Potvrzení vám bude provedeno obratem. 

Rozpis hracích dnů uveden na: 

 http://kuzelky-vpopovice.webnode.cz/turne-prazska-petka-1-rocnik/  

Startovné:  170,- Kč / dvojice, v rámci turnaje Pražská pětka – 200,- Kč / dvojice 

Úhrada:  Náklady na technické zajištění hradí pořadatel. 

Občerstvení:  Zajistí pořadatel v prostorách kuželny na náklady účastníků. 

Ceny:   Dle kategorie 1. – 3. místo pro dvojici 

 

Technická ustanovení: 

Předpis: Hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu a dle tohoto rozpisu. 

Systém: Dle pravidel kuželkářského sportu. Každá dvojice má právo na 5 minut cvičných hodů před 

první dráhou. Na jedné dráze hrají oba hráči, v hodech se pravidelně střídají. 

Každý hráč smí v turnaji nastoupit max. 2x vždy s podmínkou různého spoluhráče. 

 

Hrací dny:   Pondělí - pátek:  od 17:00 – 21:30 hodin 

   Sobota – neděle: od 09:00 – 22:30 hodin 

 

Podmínky účasti:  Registrace nejpozději 20 minut před plánovaným začátkem. Řádný sportovní úbor. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a všem účastnicím přejeme mnoho sportovních úspěchů. 

„HODU ZDAR“ 

 

Josef Vodešil            TJ Slavoj Velké Popovice                     

ředitel turnaje              oddíl kuželek                 
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