
Kuželkářský 
klub

KK PSJ Jihlava
pořádá tradiční turnaj

P  OHÁR VYSOČINY   
20112011
DVOJICE  MUŽDVOJICE  MUŽŮ
na 2x 200 h.s.na 2x 200 h.s.   

DVOJICE  ŽDVOJICE  ŽEN
na 2x 1na 2x 100 h.s.  

PRESTIŽ TOHOTO ROČNÍKU POHÁRU 
VYSOČINY  JEŠTĚ VÍCE VZROSTLA DÍKY 
SVÉMU ZAŘAZENÍ MEZI KVALIFIKAČNÍ 

TURNAJE PRO MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 
DVOJIC MUŽŮ A ŽEN. 

Termín konání :
od pondělí 27.12.2010 do neděle 16.1.2011

Hrací časy pro muže i ženy jsou rozplánovány v intervalu po 1,5 
hodině

ve všední dny od 12:00 do 22:00,
o víkendech  od 9:00 do 22:00 h.

Místo konání :



čtyřdráhová kuželna KK PSJ Jihlava
Adresa : ul. E.Rošického č.6 – budova plaveckého bazénu, Jihlava.

Přihlášky :
Ředitel turnaje, organizace, hrací termíny a časy :

Robin Parkan
e-mail : kkpsj@seznam.cz

mobil : 605259428
icq : 251912572

Přihlášky zasílejte jakýmkoliv způsobem na výše uvedené kontakty

V     přihlášce prosím uvádějte kromě Vámi požadovaného hracího   
termínu i termín náhradní. Nezapomeňte též uvést telefonní 

spojení na pověřeného zástupce přihlášené dvojice !

Konečný termín Vašeho startu bude potvrzen nejpozději 
1 den po datu uzávěrky přihlášek na webové adrese na 

http://psj.kuzelky.cz/ , kde bude i průběžně aktualizován a nejdete 
zde  i všechny výsledky turnaje

Pořadatelé turnaje při obsazování hracího plánu upřednostní dříve 
přihlášené a budou se snažit vyjít vstříc i vzdálenějším účastníkům.

Hrací předpis MUŽI:

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů ČKA, 
pokud některou jejich část tento rozpis výslovně nemění.

V turnaji soutěží dvojice – oba hráči odehrají disciplínu 200 h.s. přes 
všechny 4 dráhy, dráhy se střídají tradičním blokovým způsobem. 

Hráči 1 dvojice nastupují ke startu současně, oba na sudé(liché) dráze, 
výchozí postavení dvojice určí pořadatel zápisem do hracího plánu.

Nominace hráčů na dráhy 1 a 3 (resp.2 a 4) je věcí přihlášené dvojice 
až do nahlášení rozhodčímu turnaje. Hráč má právo na 5 minut 

rozcvičky před hrou.

Pořadatelé garantují odpovídající připravenost kuželny pro každou 
dvojici.

http://psj.kuzelky.cz/


Ceny :

Bude odměněno prvních 7 umístěných dvojic, jednotlivci s nejlepším 
dosaženým výkonem a také nejlépe dorážející hráč.

Vítězná dvojice získává do držení Putovní Pohár Vysočiny, který 
vrací na dalším ročníku turnaje. Oba hráči obdrží 2 repliky poháru.

S     vítězstvím je spojena i finanční odměna 2000,-Kč pro dvojici !!!  

Odměněny budou i další dvojice v     pořadí :  
2.místo..............................1000,-Kč/dvojici
3.místo............................... 600,-Kč/dvojici
4.-7. místo...........................300,-Kč/dvojici

Hrací předpis ŽENY:

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů ČKA, 
pokud některou jejich část tento rozpis výslovně nemění.

V turnaji soutěží dvojice – obě hráčky odehrají disciplínu 100 h.s. přes 
všechny 2 dráhy, každá hráčka dvojice na opačných drahách, 

Hráčky 1 dvojice nastupují ke startu současně, oba na sudé(liché) 
dráze, výchozí postavení dvojice určí pořadatel zápisem do hracího 

plánu.
Nominace hráček na dráhy 1 a 3 (resp.2 a 4) je věcí přihlášené dvojice 

až do nahlášení rozhodčímu turnaje.
Hráčka má právo na 5 minut rozcvičky před hrou.

Ceny :

Bude odměněno prvních 5 umístěných dvojic, jednotlivkyně 
s nejlepším dosaženým výkonem a také nejlépe dorážející hráčka.

Vítězná dvojice získává do držení Putovní Pohár Vysočiny, který 
vrací na dalším ročníku turnaje. Oba hráči obdrží 2  repliky poháru.

1.místo.............................1 000,-Kč/dvojici
2.místo................................500,-Kč/dvojici
3.místo................................300,-Kč/dvojici
4.-5.místo............................150,-Kč/dvojici



Ostatní :

Rozhodčí :  Miloš Bouchner, Jan Korbel,  Robin Parkan, Jan Kotyza, 
Jiří Partl, Alena Kotyzová

Startovné: MUŽI 300,-Kč za dvojici, splatné před startem dvojice.
ŽENY 150,-Kč za dvojici, splatné před startem dvojice.

Úhrady: náklady na technické zajištění a ceny hradí pořadatel. 
Cestovné ani jiné náklady spojené s účastí hráčů pořadatel nehradí.

Povinnosti hráčů :  

-  před zahájením startu uhradit startovné,
-  nastoupit v čisté sportovní obuvi

Na Vaši účast se těší za pořadatelský klub :
Robin Parkan – ředitel turnaje,

Rudolf Benedikt – předseda KK PSJ Jihlava,
Martin Doubek – organizační pracovník klubu.

Historie turnaje :

Pohár Vysočiny se v Jihlavě hraje již od roku 2000. 
V prvních 2 letech se souběžně konal turnaj mužů i žen, od r.2002 se 

vzhledem ke stále rostoucímu počtu účastníků pořadatel rozhodl 
pořádat obě kategorie střídavě, ob 1 rok. Poslední tři roky se turnaj 

opět sjednotil a každý rok hrají jak dvojice mužů, tak i žen. Výjimkou 
nejsou ani účastníci z německé bundesligy, Slovenska či Rakouska.


