PROPOZICE

KUŽELKY
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Místo soutěže:
kuželna HKK Olomouc, ul. U Stadionu 4, 772 00 Olomouc
Termín soutěže:
9. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:

PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz
Klára Pekařová

Hlavní organizátor:

Předpis:
Hraje se podle platných pravidel kuželkářského sportu, Všeobecných propozic ČAH
2015 a tohoto doplňujícího rozpisu pro soutěž v kuželkách. Hráč ke startu musí
nastoupit ve sportovním oděvu a v sálové obuvi se světlou nebarvící podrážkou.
Účastníci:
Turnaj je otevřen pro maximální počet 15 účastníků z každé oblasti.
Prezentace:
Prezentace 8,00 – 8,30.
Systém soutěže:
kvalifikace 1x 120 HS blokovým startem, finále 4 nejlepší muži a 4 nejlepší ženy na
1x 120 HS o titul Akademický mistr ČR 2015
V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru centra. Také je
zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku.
Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat
rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže či vedoucího soutěže.
V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí
udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další
účasti v soutěži vyloučit.
Časový pořad:
08:00 – 08:30
08:30 – 08:45
08:50

prezence závodníků
losovaní
slavnostní zahájení a start soutěže

Závodní kancelář:
kuželna HKK Olomouc, ul. U Stadionu 4, 772 00 Olomouc

Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže na místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2015,
první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Přijímají se námitky pouze technického rázu do 15 minut od skončení utkání řediteli
soutěže se vkladem 100 Kč.
Odvolání:
Odvolání proti verdiktu rozhodčích do 2 hodin organizačnímu výboru se vkladem
500 Kč.
Další pokyny/informace:
PaedDr. Jiří Vaculík, CSc., e-mail: jiri.vaculik@upol.cz
Právo změn:
Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
ředitel soutěže

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
předseda komise ČAUS

