
ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ - STK BOWLING 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

 

PROPOZICE – bowling 
 

JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2014 
_______________________________________________________ 

 
 

 
Pořadatel:            SK SKIVELO neslyšících Olomouc – oddíl bowlingu 
Datum konání:  sobota 18. 10. 2014  
Prezentace: od 9.30 hodin   
Začátek:  v 10.00 hodin, bude se hrát na osmi drahách do 18 hodin!!! 
Místo konání:  BOWLAND, Polská 1, OLOMOUC, 779 00 /Galerie Šantovka / 
Ředitel: Stanislav Zápalka 
Hospodář:  Petr Kučera  
Startovné:     hraje se podle soutěžního řádu a směrnic STK – bowling 
      Při prezentaci je nutno složit startovné, muži a ženy ve výši 50,-Kč, 
      dorost do 23 let ve výši 30,-Kč 
Ubytování:     nezajišťuje 
Stravné:     stravné se hradí podle hospodářské směrnice ČSNS 
Cestovné:                         cestovné se hradí podle hospodářské směrnic ČSNS 
Přihlášky k účasti:           do 30.září 2014. Na adresu: Petr Kučera, Bořivojova 23,779 00  

  Olomouc nebo email: p.kucera69@gmail.com 
Podmínky účasti:  každý člen předloží průkaz ČSNS a členský příspěvek na rok 2014, kdo 

tento průkaz ČSNS má schovaný u předsedy klubu, musí požádat předsedu 
klubu o písemné potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete předsedu 
požádat e-mailem o zaslání potvrzení.  

Pravidla: V kvalifikaci se bude se hrát na 6 her (3 hry na jedné dráze a 3 hry na druhé 
dráze), systémem Amerikou, ve finále – systém jako v loni 

Ceny: Za 1. -3místo budou všem jednotlivcům na místě předány mosazné poháry 
Upozornění: hráči startují na vlastní nebezpečí, v průběhu hry je ve vymezeném hracím 

prostoru zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů! Nesmějí hrát 
hráči se sluchadlem! 

Doprava: 

Schvalovací složka:              

Od vlakového nádraží tramvají č. 1 a 7 zastávka „Tržnice“ (cca 100 m od 
zastávky) nebo č. 5 zastávka ,,Šantovka“ 
agenda  MČR 2014 – ing. Marcela Hyklová 20141018 

Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na 
internetu (informace o sportovní činnosti): www.skivelo.olnet.cz  a 
www.skivelo-bowling.estranky.cz 
 
 
 
 

           Petr Kučera                  Jaromír Vohryzka             Stanislav Zápalka 
předseda oddíl bowling              předseda STK bowling       ředitel  M-ČR v bowlingu 
   

                 


