
Oddíl kuželek TJ Sokol Luhačovice Vás srdečně zve na: 
 

5. Mistrovství  Moravy neregistrovaných 

→ LUHAČOVICE  OPEN  2023 ← 
 

Turnaj je otevřený pro všechny amatérské hráče z České republiky i ze zahraničí. 
 

Termíny:     

 Sobota  04. března, 11. března, 25. března 16.00 – 22.00   (kvalifikace na 60 h.s.) 

 Neděle  05. března, 12. března, 26. března 12.00 – 18.00   (kvalifikace na 60 h.s.) 

 Neděle  16. dubna - FINÁLE   12.00 – 16.00   (finále na 120 h.s.) 

 

Místo konání: kuželna Sokol Luhačovice – SC Radostova, Hradisko 1029 

Disciplína:  60 hodů sdružených – jednotlivci 
- hráči mohou hrát i opakovaně – klasifikuje se jen nejlepší výkon 

- ženy se klasifikují společně s muži, přičemž ženy obdrží ke svému výkonu 

bonus: v kvalifikaci 10 kuželek, ve finále 20 kuželek 

 

Přihlášky:  telefonicky na  +420 602 695 482 (Jiří Martinů) 
- po zkušenostech z minulých ročníků vám doporučujeme se přihlašovat 

co nejdříve 

Ředitel turnaje: Miroslav Hvozdenský 

Rozhodčí:  Filip Lekeš, Jiří Konečný, Petr Kudláček, Jiří Martinů 

Startovné:  100 Kč/start (hráči obdrží před startem malý dárek a pamětní plaketku) 

 

Podmínky startu: 
 za neregistrovaného se pro tento turnaj považuje hráč, který v soutěžním ročníku 2022/2023 

neuskutečnil žádný start jako závodní hráč v mistrovských soutěžích 

 každý hráč odpovídá za svůj zdravotní stav 

 hraje se dle pravidel ČKA s rozcvičením 5 hodů do plných (2 minuty) 

Herní systém: 
 hráč startuje dle přihlášky na dráze č. 1 – č. 2, nebo na dráze č. 3 – č. 4 

 16 nejlepších hráčů z kvalifikace postupuje do finále v neděli, 16. dubna 

o finalisté potvrdí svůj start do 05. dubna, na tel. +420 602 695 482 

 ve finále nastupují hráči od 16. po 1. místo z pořadí v kvalifikaci, tj. 16. – 13. v 12.00 hod., 

12. – 9. v 13.00, 8. – 5. v 14.00 hod., 4. – 1. v 15.00 hod. 

 celkový výkon hráče je dán součtem výkonů v kvalifikaci a ve finále 

Výsledky: 

 průběžné a konečné výsledky budou zveřejněny na: www.kuzelky.luhacovice.cz  

 konečné výsledky na: www.kuzelky.cz, www.kolky.sk, www.kksz-kuzelky.cz  

 

Ceny:   obdrží hráči na 1. – 6. místě + nejlepší hráčka turnaje  

 

Dosavadní vítězové:     

 2012 – turnaj dvojic – Slezák Libor – Vítek Pavel (Luhačovice) 

 2015 – turnaj dvojic – Děckuláček Milan – Kotrla Petr (Ratiboř – VAKL Vsetín)  

 2016 – turnaj dvojic – Gašparík Pavol – Kadlečík Jaroslav (Hlohovec - SR) 

 2022 – turnaj jednotlivců – Tvrdý Roman (Jihlava)  

 2023 – turnaj jednotlivců –   ? 

 

  

Petr Kudláček             HODU ZDAR!                  Jiří Martinů 

    předseda oddílu              organizace turnaje 

http://www.kuzelky.cz/
http://www.kolky.sk/

