
Vážení sportovní přátelé,   
       amatérští kuželkáři ! 
         

           Oddíl kuželek TJ Sokol Luhačovice, 
                                                     Zlínský kraj  a  Město Luhačovice                  

                vás zvou na                                            Město Luhačovice                       

             
 

III. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ MORAVY DVOJIC AMATÉRŮ 

V KUŽELKÁCH  -  LUHAČOVICE OPEN 2016 

 Termíny III. OMM :          So  9.4. a Ne 10.4. (13-20 hod.) 
                        Čt 14.4. a Pá 15.4. (16-20 hod.),   So 16.4. a Ne 17.4. (10-14, 15-20 hod.)       
            Finále osmi nejlepších dvojic  (TOP 8)  -  sobota 23.4. (12–16 hod.)  

Místo konání :                      Čtyřdráhová kuželna TJ Sokol Luhačovice – SC Radostova, ul.Hradisko 1029 

Disciplína :           2 x 60  hodů sdružených,     ve finále TOP 8 :   2 x 120 hodů sdružených 

Přihlášky :                          on-line na   www.kuzelky.luhacovice.cz    (po otevření této web. stránky 

            klikněte vpravo nahoře na PŘIHLÁŠENÍ DO TURNAJE,  vyberte si termín a vyplňte 
            předepsané kolonky).   POZOR !   Přihláškou hráči potvrzují, že jsou amatéři. 
            Statut amatéra má v tomto turnaji hráč, který v soutěžním ročníku 2015/2016 
            neuskutečnil žádný start v jakékoliv mistrovské soutěži jako registrovaný hráč! 

Startovné :           180.-Kč za dvojici  

Org. pracovník  III.OMM:   Jiří Martinů,  kontakt - mobil  602695482   

Ceny :            obdrží dvojice na 1.-8. místě a jednotlivci po zákl. části na 1.-3.místě (muži,ženy) 

Podmínky :           Hraje se dle základních pravidel kuželkářského sportu  s  vyjímkami  -  viz níže.
            Každý hráč odpovídá za svůj zdravotní stav.  Rozcvičení – 3 minuty.           
            Startují dvojice mužů, žen i smíšené. Všechny tyto kategorie se klasifikují spolu. 
            Je dovolena jakákoliv kombinace hráčů mezi sebou (t.j. další starty hráče s jinými 
            hráči, s hráči jiných družstev, nebo i s hráči z jiných amatérských  kuželk.soutěží).   
            Je možný opakovaný start každé dvojice. Do celkové klasifikace se při opakova- 
                                                ném startu započítává jen lepší výkon dvojice. První hráč dvojice startuje na  
                                                dr. 1-2, druhý hráč na dr. 3-4.  Osm nejlepších dvojic postupuje do finále TOP 8.                                                                                                                                    
            Finále TOP 8 se uskuteční v sobotu 23.4. v době 12–16 hod. Dvojice potvrdí svoji             
                                                účast ve finále nejpozději v pondělí 18.4. Jiřímu Martinů.  Jednotlivé dvojice se  
            dostaví k prezentaci nejpozději 30 minut před předpokládaným zahájením svého 
                                                finálového startu.  K  finalovému  startu nastupují jednotlivé dvojice dle umístění 
                        v základní části turnaje v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu. Tzn., že na 
                                                dr.1-2 bude ve 12 h. začínat dvojice umístěná v zákl. části na 8.místě, na dr.3-4 
            s ní bude začínat dvojice umístěna po základní části na 7.místě,  ve 13 h. začnou   
                                                svůj finálový start dvojice umístěné po základní části na 6. a 5. místě,   atd . 
                                                Konečné pořadí turnaje je dáno součtem výkonů v základní části  (2x60 h.s.) a ve 
                                                finále TOP 8  (2x120 h.s.) - tzv. kombinace.  Po skončení finále bude následovat  
                                                slavnostní ukončení s předáním cen  včetně dekorace  MISTRŮ MORAVY 2016.  

MISTŘI MORAVY:  2012: SLEZÁK–VÍTEK  (Slovan Luhačovice)         578  bodů ( hrála se jen základní část )
                      2014: DĚCKULÁČEK–KOTRLA (Chasa Ratiboř) 1645  bodů (572 na 2x60 + 1073 na 2x120)  
                                        

http://www.kuzelky.luhacovice.cz/

