
ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ – STK KUŽELKY  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
 
 
 
 

   

JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ A ŽEN 120 HS a PAVOUK SPRINT - 2018 

 

  

Pořadatel:    z pověření SKN Brno - oddílu kuželky  

Datum konání:  pátek 28. září 2018  

Sraz:  9:15 hodin 

Losování:  na místě od 9:40 do 9:50 hodin 

Začátek:  v 10:00 hodin 
Místo konání:   čtyřdráhová kuželna; TJ SOKOL BRNO IV, Štolcova 8-12, 618 00 

Brno. 

Ředitel: Eva Borovičková 

Hospodář:  František Klofáč  

Rozhodčí:  bude delegován ředitelem soutěže  

Pravidla:  podle předpisu ČKA, dle Manuálu ČSNS a směrnic STK-B ČSNS , 120 hs  

Přihlášky:  nejpozději do 26. září 2018 na adresu: Milan Sklenák, Krásného 61, 636 

00 Brno. Email: milan.sklenak6@gmail.com. Mobil: 773 554 760.   

Prezentace:  do 9.30 hod. musí být odevzdán řediteli soutěže písemný seznam 

jednotlivců mužů a žen, kteří se zúčastní hry  

Podmínky účasti:  každý závodník - závodnice musí mít sportovní úbor a tenisky s hladkou 

podrážkou - ženy mohou mít legíny, podle řádu CISS se nesmí nastoupit 

se sluchadly.   

Námitky  písemný protest musí být podán nejpozději 30 minut po skončení startu 

závodníka řediteli soutěže se vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí 

protestu propadá vklad ve prospěch STK - K.  

Startovné:  100,- Kč  

Ubytování:  pořadatelé nezajišťují  

Cestovné:  dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby) 
Stravné:  dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby) 
Občerstvení  zajištěno   

Upozornění:  hráči startují na vlastní nebezpečí  

Doprava: od hlavního nádraží ČD tramvají č. 8 směrem na Mifkova nebo 12 

směrem na Juliánova, výstup na 3. stanici „Životského”, zpět pěšky 

doleva do kuželny. Doba chůze asi 4 min. hned doprava vidíme kuželny 

– celkem asi 300 metrů. (viz obrázky dole – druhá stránka) 

Ceny:  vítěz (muži a ženy) obdrží titul Mistr ČR 2018 v kuželkách, dále potom 

za 1. – 3. místo muži a ženy obdrží ceny a medaile z částky startovného.  

 Schvalovací složka:  Agenda MČR 2018 - Jiří Bělohlávek - M-ČR 2018/9/28 
Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o 
sportovní činnosti): www.sknbrno.net   

  

 

 

     Milan Sklenák              Jiří Bělohlávek 
předseda STK - Kuželky                předseda SKN Brno 
  

  

  



  


