Propozice 43.ročníku
Pořadatel
Ředitel turnaje
Místo

:
:

Sportovní kuželkářský klub Jičín
Crha Josef
Kuželna SKK Jičín

Termín

:

listopad 2018– duben 2019

Startují

:

Čtyřčlenná družstva neregistrovaných mužů a žen na 4 x 60HS
Registrovaní hráči mohou hrát po uplynutí jednoho roku od posledního startu
v soutěžích registrovaných. Hráč může startovat pouze za jedno družstvo.
Muži nesmějí hrát za družstvo žen.

Nasazení družstev

:

Dle výsledků v 42.ročníku . Nově přihlášená družstva budou zařazena do
nejnižších lig. Postupy a sestupy budou upřesněny po uzavření přihlášek.
Požadavky na hrací den a čas sdělte u Bureše R., budeme se snažit, aby Vám bylo
vyhověno.

Přihlášky

:

Předpis

:

Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů a dle rozpisu.

Startovné

:

2 700,- Kč , pouze převodem – faktury u p.Bureše Romana

Podmínky účasti

:

Sportovní úbor a obuv.
Všichni startují na vlastní nebezpečí.
Do konečného pořadí jednotlivců musíte odehrát nejméně 4 utkání.

Námitky

:

Občerstvení

:

Písemně do třech dnů po ukončení zápasu , STK s vkladem 500,-Kč.
Při kladném vyřízení Vašeho protestu se částka vrací.
Zajištěno na kuželně.

Ceny

:

Mistrovství ČR

:

Nařízení :

Vstup do všech prostorů kuželny pouze po přezutí
Od 1.září 2013 platí zákaz kouření ve všech prostorech kuželny.

Do 30.9.2018 osobně nebo na tento kontakt :
Bureš Roman
 : 604 426454
e-mail : burakk@centrum.cz
Platby
:
do 15.10.2017 u Bureše Romana
Sportovně technická komise
: Crha J., Bureš R., Černý F., Egrt J.

Pro první 3 družstva mužů a žen v I.lize a dále pro vítěze jednotlivých lig
mužů a žen. 5 nejlepších jednotlivců mužů a žen.
Vítězné družstvo získává právo hrát kvalifikaci o postup na MČR neregistrovaných

Výbor oddílu kuželek SKK Jičín se všemi členy se těší na Vaši účast v největším turnaji neregistrovaných
v ČR
a přeje Vám mnoho pěkných výkonů a hodně shozených „devítek“

