
    3.MASTERS VETERÁNŮ V KUŽELKÁCH 
   LIBEREC – JABLONEC  (Česká republika) 
              3.5. – 9.5. 2010   na 2x 120 hs. 
_______________________________________________ 
 
Ve spolupráci s organizátory předchozích ročníků Masters  
veteránů pořádáme další ročník populárního turnaje na 
čtyřdráhových kuželnách v Liberci a Jablonci.  
 
Turnaj jednotlivc ů je vypsán pro věkové kategorie: 
 
Muži (M), ženy (W): M40, W40 - narození 1970 a starší 
                                    M50, W50 - narození 1960 a starší 
                                    M60, W60 - narození 1950 a starší    
  
Soutěží se v disciplíně  2x 120 hs dle pravidel kuželek.  
 
Turnaj družstev je vypsán pro 4členná družstva mužů(M) 
a žen (W) v disciplíně 4x2x120 hs.  
  
 
Jednotlivci i družstva hrají vždy jednou na kuželně v Liberci a 
v Jablonci, výsledky se sčítají. V případě rovnosti poražených 
kuželek rozhoduje lepší dorážka.  
 
Pokud se jednotlivec účastní i soutěže družstev, počítá se mu 
výkon současně do obou soutěží. 
 
Hráč nesmí odehrát soutěž v jednom dni. 
 
Družstva nahlásí svoji sestavu nejpozději 1 hodinu před  
nástupem prvního hráče ke startu. Střídání není povoleno. 
 
Všichni členové družstva musí být narození 1970 a starší. 
 
Smíšená družstva (M+W) budou hodnocena v kategorii M. 
 
Všichni účastníci obdrží drobné pozornosti od organizátorů a 
sponzorů turnaje.  
V každé kategorii hráči (družstva) na 1. - 3. místě  získávají 
medaili a věcné ceny.  
Bude vyhlášena absolutní kategorie (dle celkových výkonů) 
všech jednotlivců, kde prvních 10 hráčů získá finanční odměny. 
Ceny budou předány na místě, nebo zaslány poštou. 
              
Startovné : Jednotlivci za 2x120 hs   -  25 Euro (650 Kč) 
                    Družstva za 4x2x120 hs  -  20 Euro (500 Kč)   
                    Startovné se platí na místě při akreditaci.   
                    Akreditační místa budou na kuželnách   
                    v Liberci a v Jablonci.   



 
V pátek 7.5.2010 proběhne od 19 hodin v hotelu PETRA 
v Liberci slavnostní ceremoniál se společenským večerem a 
rautem. 
 
Ubytování je zajištěno v hotelu PETRA v Liberci,   
Ještědská 680/121, 460 08 Liberec 8, tel: +420 731 526 164 
za zvýhodněnou cenu 25 Euro za polopenzi. 
www.hotelpetra.cz, info@hotelpetra.cz. 
 
 
Přihlášky zasílejte mailem do 30.4.2010 na:  
masters2010@seznam.cz,  
nebo písemně na adresu :  
PETRA AH, Ještědská 680, 460 08 Liberec 8, Czech Republic 
 
Přihlášky budeme přijímat do naplnění kapacity turnaje, časový 
rozpis bude zveřejněn na www.hotelpetra.cz. V přihláškách 
správně vyplňte všechny požadované údaje. 
 
 
Adresy kuželen: Kuželna TIPSPORT ARENA,  
                             Jeronýmova 494/20, Liberec 
  
                             Kuželna TJ Bižuterie, Pražská 220, 
                             Jablonec nad Nisou 
 
 


