
 
Sokol Brno IV Vás srdečně zve na XI. ročník 

Memoriálu čtyř Mušketýrů 
 
   Místo: 
   čtyřdráhová kuželna Sokola Brno IV, Štolcova 8-12, Brno - Černovice 
 

   Termín konání: 
   10. - 16. prosince 2018, v případě velkého zájmu bude termín prodloužen  
   (podrobné rozlosování na našem webu - sokolbrno4.wz.cz) 
 

   Přihlášky: 
   přijímáme na e-mailové adrese: mara.736@seznam.cz (Marek Rozsíval), 
   do přihlášky současně uveďte i Vámi požadované datum a hodinu startu 
 

   Systém hry: 
   - náš memoriál čtyř Mušketýrů je určen pro čtyřčlenná družstva 
   - pořadí určuje celkový počet shozených kuželek družstva 
   - v jednom družstvu nastupují čtyři registrovaní či neregistrovaní hráči 
     na 120 HS a to jak muži, ženy nebo dorostenci 
   - celé družstev vždy odehraje svůj nához zároveň během jedné hodiny; 
     pokud se ovšem dvě družstva domluví, můžou odehrát proti sobě "zápas" 
   - hráč může odehrát i více startů, ovšem pokaždé za jiné družstvo s jinými 
     třemi spoluhráči, v takovém případě se hráči počítá jen jeho nejlepší výsledek 
   - každý hráč má nárok na 5 minut na rozcvičení 
 

   Ceny: 
   - hlavní kategorii našeho memoriálu jsou družstva proto budou oceněni 
        - tři nejlepší družstva, které si odvezou sportovní trofeje a věcné ceny 
        - nejlepší družstvo si odveze putovní pohár 
   - i přesto nezapomeneme ani na jednotlivce, proto budou oceněni i 
        - první tři muži 
        - první tři ženy 
        - první tři neregistrovaní hráči 
        - první tři hráči kategorie U23 (datum narození 1.7.1995 a mladší) 
        - hráč s nejlepšími plnými 
        - hráč s nejlepší dorážkou 
 

   Startovné: 
   - 100,- Kč / hráče, tedy 400,- Kč / družstvo 
   - pokud hráč porazí 600 kuželek (hráčka 560) bude mu/jí vráceno startovné 
 

   Ostatní: 
   - hráči nastupují pouze ve sportovní obuvi 
   - hráči startují na vlastní nebezpečí 
   - hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu 
   - občerstvení zajištěno na kuželně 
   - průběžné rozlosování, archív a další důležité informace o tomto memoriálu 
     naleznete na internetových stránkách oddílu: www.sokolbrno4.wz.cz 
 

Srdečně zvou a na Vaši účast se teší pořadatelé 


