Oddíl kuželek TJ Zbrojovka Vsetín
pořádá 6. ročník
turnaje o pohár místostarosty města Vsetína
Vážení sportovní přátelé!
Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj v disciplíně 200 HS mužů a 100 HS žen,
neregistrovaných a mládeže do 18-ti let. Turnaj bude uskutečněn za podpory města
Vsetína pod záštitou místostarosty ing. Tomáše Pifky.
Přijďte si k nám změřit síly !!!
Propozice turnaje:

Místo konání : Kuželna TJ Zbrojovka Vsetín, Turkmenská 835, 75501 Vsetín
Termín :

21. 5. - 3. 6. 2018,
začátky jsou v pondělí - pátek 16:30, 18:00, 19:30, o víkendu jsou
možné i dřívější termíny (viz. tabulka obsazenosti).

Startují :

Jednotlivci ve čtyřech kategoriích:
1) registrovaní muži na 200 HS,
2) registrované ženy na 100 HS
3) neregistrovaní bez rozlišení pohlaví na 100 HS
4) mládež do 18-ti let na 100 HS
dle pravidel kuželkářského sportu.
Hráči v kategorii registrovaných smí startovat max. 2x, započítává se
lepší výkon, u neregistrovaných a mládeže do 18-ti let je povoleno
více startů. Startovné činí 160,- Kč za 200hs a 80Kč za 100hs za
každý start, hradí se před zahájením startu.

Přihlášky :

Zájemci se mohou hlásit emailem, telefonicky nebo přes sms,
případně osobně na kuželně u pořadatelů.
Přihlášky posílejte na email: kuzelky-vs@seznam.cz,
uveďte Vámi preferovaný hrací termín.
Tabulka obsazení turnaje je na stránkách http://kuzelky.bagari.eu

Pořadatelé :

Ředitel turnaje: Pavlína Radílková, tel.: 602 607538
Organizační pracovníci: Radim Metelka, tel: 731 505067
Zoltán Bagári, tel.: 608 727351
Rozhodčí: Petr Riedel

Ceny :

První tři hráči v každé kategorií obdrží pohár, diplom a
finanční odměny:
registrovaní muži (1: 2000 Kč, 2: 1000Kč, 3: 500Kč),
registrované ženy (1: 1000 Kč, 2: 500Kč, 3: 250Kč),
neregistrovaní (1: 1000 Kč, 2: 500Kč, 3: 250Kč)
a mládež (věcné ceny v hodnotě 1000 Kč, 500 Kč a 250 Kč).

Zázemí :

K dispozici bude otevřená restaurace s nápoji a občerstvením.

Těšíme se na Vaši účast a všem účastníkům přejeme mnoho sportovních úspěchů.

