
SK UHELNÉ SKLADY PRAHA – oddíl kuželek   
FABIÁNOVA 1134/2b, 150 00 PRAHA 5 – KOŠÍŘE, IČO 16191579 

 

SK US Praha – oddíl kuželek Vás zve na turnaj dvojic  
„Půlená stodvacítka“ 

pořádaný u příležitosti oslav 50. výročí založení SK US Praha 
 

Propozice turnaje: 
 

Pořadatel:  SK Uhelné sklady Praha - oddíl kuželek 
Místo konání:  kuželna Zvon, ulice Na Popelce 15, Praha 5 - Košíře, naproti NBÚ 
 
Datum konání: 24. – 30. 8. 2015 
  
Přihlášky:                      zamluvit termín si můžete elektronicky na: 
                                      http://www.skuskuzelky.cz/ v sekci turnaj (kde uvidíte 
                                      i aktuální obsazenost termínů), 
                                      nebo mailem na adrese: midusek@volny.cz  
                                      případně telefonicky 732547163 Miloslav Dušek 

  
  

Ředitel turnaje: Miloslav Dušek  
Rozhodčí:             Antonín Knobloch 
 
Startovné: za dvojici 200,- Kč. Platí se před startem 
 
Kategorie:                   1) Dvojice mužů, žen nebo smíšené. Ženy mají handicap 10 kuželek na dráhu 
                                   2) Dvojice mužů, žen nebo smíšené neregistrovaných. Ženy mají handicap 10 kuželek na      

dráhu 
 
Podmínky:  Hraje se na 2 x 120 HS. Každému hráči z dvojice se započítává lepší z náhozů na každé 

dráze (1,2), součet těchto lepších náhozů + handicap tvoří konečný výsledek dvojice. 
Neregistrovaným se po každém třetím hodu do dorážky postaví všechny kuželky. Hráči 
mají 3 min. na rozhoz. 

 
Hrací doba: Po – Pá 17:00 – 22:00; začátky: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
 So – Ne 9:00 – 22:00; začátky: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
                                      Dvojice se dostaví minimálně 15 minut před začátkem hracího času. 
 
Ceny: 1. místo: finanční odměna 50% z 1/3 vybraného startovného v dané kategorii 
 2. místo: finanční odměna 30% z 1/3 vybraného startovného v dané kategorii 
 3. místo: finanční odměna 20% z 1/3 vybraného startovného v dané kategorii 
 
 Ceny budou předány neprodleně po skončení turnaje.  
 
Upozornění: Startuje se na vlastní náklady, ve sportovním úboru a sportovní obuvi s nešpinící 

podrážkou 
 
Různé: Prosíme zástupce oddílů o seznámení s turnajem neregistrované hráče.  

Kantýna na kuželně bude v průběhu turnaje otevřena. 
 

                              Tímto Vás co nejsrdečněji zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

 
     Antonín Knobloch            Miloslav Dušek   
       rozhodčí turnaje                       ředitel turnaje 


