
P R O P O Z I C E 

Seniorského turnaje v dráhových kuželkách 
 

I. 
Organizátor 

Ostravské organizační centrum SENIORS – sekce sportu. 
 

II. 
Ředitel 

Fabián Milan 
 

III. 
Hlavní rozhodčí     

Břeska Jiří 
 

IV. 
Termín a místo konání 

6. prosince 2019 – sportovní areál TJ UNIE Hlubina – kuželna, Gajdošova 31. 
    Vhodné spojení DPO = autobus č. 39 (zastávka Gajdošova) nebo tramvaje č. 1, 2,  
     6 a 10 (zastávka Don Bosco). 
      

V. 
Časové schéma turnaje 

Prezence soutěžících :        od 13,30 do 13,445 hodin 
Slavnostní zahájení :           13,45 hodin 
Soutěže :                               od 14,00 hodin 
Vyhlášení vítězů :                V rámci společné večeře cca 15 minut po ukončení  
                                               turnaje. 
 

VI. 
Kategorie 

„A“ – ženy 55+. 
„B“ – muži 55+  
Turnaje se neúčastní registrovaní hráči !!! 
 

VI. 
Vybavení soutěžících 

Sportovní ústroj + povinně SÁLOVÁ OBUV ! 
 

VII. 
Vyhlášení a ocenění vítězů 

Budou vyhlášeni a oceněni tři nejúspěšnější sportovci v každé kategorii při účasti 
min. 5 účastníků v kategorii.  

 

VIII. 
Doprava 

Do místa konání - individuální na vlastní náklady soutěžících. 
                              

IX. 
Pitný režim a stravování 

Pitný (nealko) režim je pro všechny soutěžící zabezpečen v kuželně. 
Stravování (společná večeře) – hovězí guláš s chlebem v klubovně UNIE. 



X. 
Zdravotnické zabezpečení 

 Ve spolupráci se zdravotní službou města. 
 

XI. 
Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XII. 
Přihlášky a startovné 

a) Volné uvedení jména, příjmení, data narození, název organizace (nebo  
     neorganizován/a/), telefonní a e-mailové spojení, a specifický symbol přihlášení –  
     devítimístné číslo (doporučujeme číslo vlastního telefonu) 
     elektronicky do E-schránky ooc@ms-seniors.cz  nebo poštou na adresu  
     SENIORS, z.s. = regionální pracoviště RSČR = U Tiskárny 1 = 702 00   
     Ostrava 
b) Startovné ve výši 75 Kč (včetně pitného režimu a večeře) zašlete na účet  
    organizátora číslo 
                                         5 3 5 9 2 2 1 3 0 4  /  4000 
    VS : 1112019,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
    telefonu).                                      
c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 30. listopadu 2019.                                       
   Na základě přihlášek bude vypracován herní systém turnaje. 
 

XIII. 
Informace 

 Mobil :  773 564 628 = E-mail : ooc@ms-seniors.cz  . 
 

XIV. 
Protesty 

a) Podat protest má právo každý soutěžící.  
b) K podání protestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč. 
c) Protest řeší komise ředitele turnaje. 
d) V případě uznání protestů se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě  
    propadá do rozpočtu akce.  
 

XVIII. 
    Hlavní partner 

 
 
 
 

                       
 
 
 
                              
                        
 

 
Partnerské pozice jsou pro další zájemce otevřeny. 


