
                                                                                                    

                              

Kolínská kuželkářská osmdesátka
turnaj k 80. výročí založení oddílu T. J. Sokol Kolín - kuželky

v soutěži jednotlivců registrovaných i neregistrovaných hráčů i hráček 

na 2x 40 hodů do dorážky

Hlavní cena:    80,- Euro 
Pořadatel: T. J. Sokol Kolín - oddíl kuželek    

Termín: 7.12. – 9.12. 2018

Místo: kuželna TJ Sokol Kolín – Sokolovna, Kmochova 14, Kolín, souřadnice GPS: 50°1'47.28"N, 15°11'47.18"E 

Časový pořad :
          

PÁTEK  16:00 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10         
7.12. DR.1               

DR 2.               
                
SOBOTA  9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00 19:50
7.12. DR.1       SLAVNOSTNÍ 

CEREMONIÁL 
80.LET

      
DR 2.             

                
NEDĚLE  9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30     
7.12. DR.1               

DR 2.               

          
                                                

Ředitel turnaje: Jan Pelák Hlavní rozhodčí: Dalibor Mierva                      Rozhodčí: členové oddílu

Přihlášky:  na www.sokolin.webnode.cz vyplňte rezervační formulář, kde najdete aktuální volné termíny, případné dotazy
     směřujte na mob.:  733 770 725 (Dalibor Mierva)
     zaevidované přihlášky budou zveřejněny na:  www.sokolin.webnode.cz

rezervace přihlášky je platná 5 dní od zveřejnění na webu a je nutné ji stvrdit zaplacením startovného
na níže uvedený účet (viz. startovné)

Startovné:  180,- Kč při zaplacení do 15. 11. 2018 včetně
200,- Kč při zaplacení do 30. 11. 2018 včetně

      220,- Kč při přihlášení a platbě po 1. 12. 2018
v ceně startovného je započteno pamětní triko, spolu s přihláškou prosím pošlete i velikost, triko obdržíte před 
začátkem svého startu
startovné uhraďte na účet 2791179113/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a velikost trička

Startují: Hráči a hráčky po zaplacení startovného. Startovní listina bude průběžně aktualizována na webu oddílu. 

Předpis: Hraje se 2x 40 hodů do dorážky dle platných pravidel. 
                Každý startující má právo na tři minuty na rozcvičení.

http://www.sokolin.webnode.cz/
http://www.sokolin.webnode.cz/


               

Ceny: prvních osm hráčů (bez rozdílu pohlaví) obdrží za:
1. místo – 80 Euro
2. místo – 60 Euro
3. místo – 50 Euro
4. místo – 40 Euro
5. místo – 30 Euro
6. místo – 20 Euro
7. místo – 10 Euro
8. místo –   5 Euro

Bonusy: cena za nejvíce poražených osmiček – 8 Euro,
 cena za nejrychleji poražených 80 kuželek – 8 Euro,

               cena za nejrychleji poražených 160 kuželek – 8 Euro,
 cena za nejrychleji poražených 240 kuželek – 8 Euro, 
 cena za 8 újezdů – 8 Euro
 v případě rovnosti se bonusové ceny dělí příslušným počtem hráčů (maximálně 2 hráči); v případě, že počet hráčů,
 kteří budou mít stejný počet poražených osmiček, přesně 8 újezdů atd., přesáhne 2, se cena ruší

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel kuželek pro disciplínu dorážka. 
                 Pořadí v případě dosažení shodných výsledků dvěma a více hráči se určuje dle následujících kritérií: 

   1) nižší počet újezdů
   2) vyšší počet shozených osmiček
   3) vyšší počet shozených devítek (hodovek)
   4) vyšší počet shozených devítek (hodovek) v řadě za sebou
   5) dřívější datum přihlášení do turnaje 

Těšíme se na shledání s kuželkáři z celé ČR.
  
Hodu zdar

                   Jan Pelák
                                 předseda oddílu
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