
P O Z V Á N K A 
 

na 11. ročník turnaje dvojic neregistrovaných 

hráčů a hráček 

„Memoriál Františka Majera“ 
 

 

 

 

1. Pořadatel:   Sportovní kuželkářský klub Primátor Náchod 

 

2. Místo konání:  Kuželkářská hala SKK Primátor Náchod, Tyršova 49 

 

3. Termín:   25. března  – 18. dubna 2019 – základní část 

(rozpis hracích dnů naleznete na našich webových stránkách 

skk.nachod.net  

    sobota 27. dubna 2019 – finále  

 

4. Časy:   pondělí   18 – 22 hod. 

    středa  16 – 22 hod. 

    čtvrtek  17 – 22 hod. 

    pátek  16 – 22 hod.   

    sobota   dle dohody 

neděle   dle dohody 

    finále:  začátek 10,00 hod. 

    začátky startu vždy v celou a v půl 

 

5. Startují:   - neregistrovaní hráči a hráčky (dále jen hráči), kteří nejsou 

    registrovaní v žádném kuželkářském oddíle (klubu) starší 14-ti 

    let 

    - registrovaní hráči, kteří z různých důvodů jeden rok  

    nestartovali v žádných soutěžích řízených jakýmkoliv územním 

    orgánem ČKA 

 

6. Disciplína: hrají dvojice v disciplíně 2 x 60 hs (jeden z dvojice hraje dráhy 

1-2, druhý hraje dráhy 3-4) 

 

7. Kategorie:   - dvojice mužů 

    - dvojice žen 

    - smíšené dvojice 

    (jeden hráč může startovat v neomezeném množství dvojic – 

    nesmí však startovat dvakrát stejně složená dvojice)  

 

8. Startovné:   200,- Kč za dvojici, které je splatné před zahájením startu 

    (ve finále se startovné neplatí) 

 

9. Přihlášky:   přihlášky lze podat takto: 

    - písemně přímo na kuželně 

http://www.kuzelky.nachod.net/
http://www.kuzelky.nachod.net/


    - e-mailem na adrese: fana22@seznam.cz nebo tomy@atlas.cz  

    - telefonicky na čísle: 602 490 088 

        

    - přihláška obsahuje:   a) složení dvojice 

        b) den a čas startu + náhradní 

        termín 

        c) kontakt (nejlépe mailový nebo 

        telefonický) 

 

10. Poznámka:  Dvojice si napíše termín a čas, kdy by chtěla hrát. A také  

    náhradní termín. Dvojice budou nasazovány podle včasnosti 

    jejich přihlášek. Pořadatel má právo  termín změnit.  

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 18. dubna  2019  

nebo  ve chvíli, kdy budou plné všechny vypsané 

termíny – po tomto datu lze podat přihlášku pouze se 

souhlasem pořadatele a pouze v případě, že jsou ještě nějaké 

volné  termíny (např. odhlášení zaregistrované dvojice) 

 

11. Finále:   - nejlepší dvojice postupují do finále, které se uskuteční              

    v sobotu 27.dubna 2018  (počet postupujících dvojic  

    v jednotlivých kategoriích bude určen na základě množství 

    přihlášek do jednotlivých kategorií) 

- o vítězi turnaje rozhodne pouze VÝKON DVOJICE VE 

FINÁLE, nikoliv součet výkonů (kvalifikace+finále). Všechny 

dvojice, které postoupí do finále mají stejnou výchozí pozici 

    - do finále musí dvojice nastoupit ve stejném složení, jako  

    v základní části („střídání“ není možné) 

- ve finále může startovat jedinec v jedné kategorii 

maximálně ve dvou dvojicích. Postup do finále s více partnery 

není možný. 

    - součástí finále bude i společenské posezení, kterého se mohou 

    zúčastnit všichni hráči a hráčky memoriálu (i ti, kteří do finále 

    nepostoupili) 

 

12. Ceny:   - dvojice na 1. -3. místě obdrží diplom a věcnou cenu 

- ceny obdrží i absolutní nejlepší výkon na 60 hs v kategorii 

mužů a žen (nezáleží v jaké kategorii dvojic byly dosaženy) 

 

13. Závěrem: Věříme, že svojí účastí navážete na tradici, která byla založena 

v roce 2009, a tím nejlepším způsobem uctíme památku člověka, 

který neregistrovaným kuželkám vdechl život nejen v Náchodě, 

ale v celé ČR. Určitě by byl za vaší účast moc rád. 

 

Na shledanou se těší členové Sportovního kuželkářského klubu Náchod. 
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