
 

                
 
 

    P r o p o z i c e   
 
   Pořadatel: Kulový blesk Olomouc, o.s. 
   Název turnaje: Château Náměšť – Eiffage Cup 
   Kategorie turnaje: Regional (aspirace na kategorii Prestige).  
       
   MÍSTO A DATUM:  
   zámek Náměšť na Hané, 8. května 2010. 
   Přihlášky: webovým formulářem na stránkách asociace nebo e-mailem  
   do 7. května 2010 (12:00). Později bez nasazení dle aktuálního žebříčku. 
   Prezentace:  8:00 - 8:45 hodin v průjezdu zámku.  
   Zahájení turnaje: 9:00 (předpoklad). 
   Začátek doprovodného turnaje vyhlásí pořadatel, časový odhad: 14:00. 
    
   PODMÍNKY STARTU:  
   uhrazení startovního poplatku - splatné na místě. 
   Startovné: 150 Kč | junioři 50 Kč  (6€ | 2€) 
   Startovné v případě dospělých zahrnuje „pitelný“ suvenýr. 
   Zdarma: loňští obhájci, členové pořádajícího klubu, sponzoři, delegát. 
   Doprovodný turnaj: zdarma. 
   Povinnosti hráčů: dodržovat pokyny pořadatele, jury a řády Čapek. 
    
   HERNÍ SYSTÉM: trojice - skupiny do 13 bodů bez časového limitu. 
   Play off -  K. O. systémem. Dohrává se do 16. místa.  
   Rozhodčí budou dohlížet na případné zdržování hry dle řádů Čapek. 
   Maximální počet trojic: 48 (rozhoduje čas přihlášení). 
   Počet hřišť: neomezen - volná hra.  
   Povrch: kamenitý - různé frakce. 
   Start neregistrovaných hráčů a hra s nehomologovanými koulemi povolena. 
   Doprovodný turnaj: 
   Dalkia Cup. Tříkolový švýcar do 11 bodů, K. O. semifinále, finále.  
  
 
   CENY A TITULY:  
   Château Náměšť – Eiffage Cup:  
   bronzové trofeje v pískovci (1.-3. místo), upomínkové předměty 
   Prize money: podíl z vybraného startovného: 
   1. místo 30%, 2. místo 20%, 3. místo 10%.  
    Doprovodný turnaj: upomínkové předměty v režii sponzora. 
 
   VEDENÍ TURNAJE:  
   Ředitel: Pavel Konečný | Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek 
   Delegát: Josef Dvořák | Pořadatelé: Mariana Konečná, Petr Poštulka,  
   Eva Kašparová, David Kresta, Jonáš Konečný 
   Kontakt: Kulový blesk - Pavel Konečný, Telefon: +420 602 730 922 
   e-mail: kulovy-blesk@seznam.cz 
 
   UPOZORNĚNÍ: Hráči bez licence Čapek a cizinci hrají na vlastní 
   zodpovědnost a nebezpečí. Nevztahuje se na ně pojištění ani odpovědnost 
   pořadatele vůči třetím osobám. Přihlášením do turnaje potvrzují respektování  
   těchto podmínek. 
 
   Vydáno: 8. 4. 2010, upraveno 7. 5. 2010 
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