
 

 

 

KK LOKOMOTIVA TÁBOR 

pořádá k 70.výročí založení oddílu  

2.ročník turnaje čtyřčlenných družstev o putovní pohár 

4x120HS  
 

 

Turnaj pořádáme v termínu:  od pondělí  26.8.19 

                                               do soboty    31.8.19  

                                               vyhlášení výsledků a předání cen po odehrání turnaje 

 

ředitel turnaje: David Kášek 

organizační pracovník turnaje: Petr Chval 

 

přihlášky: hrací časy turnaje vybírejte dle rozpisu níže  

 

startovné za družstvo: 500,- Kč  

 

kategorie: družstva mohou být  smíšená nebo také amatérská  

 

upozornění: družstvům ani jednotlivcům pořadatel nehradí žádné náklady 

 
podmínky: hrát se bude dle pravidel ČKA na 4x120HS, současně nastupují všichni 4.hráči družstva 

 

pořadatel: KK Lokomotiva Tábor zajišťuje technický provoz, výsledky, šatny a občerstvení na kuželně  

 

Ceny:    VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO TURNAJE ZÍSKÁVÁ PUTOVNÍ POHÁR 

 a první tři týmy finanční prémii  

 

                1.místo - cena 1500,- KČ         

                2.místo - cena 1200,- KČ                             

                3.místo - cena 1000,- KČ 

                + Ocenění pro nejlepší individuální výkony: žena 500,-KČ a také  nejlepší muž 500,-KČ 

                + Ocenění za individuální výkon 600 a vyšší: Prazdroj 0,5l /plech/ 

 

Po skončení turnaje provedeme vyhlášení výsledků. Pohár pro vítěze a ceny předáme ihned na 

místě nebo jiným vhodným způsobem dle  domluvy. Zisk poháru obhajuje vítězné družstvo 

Sokola Tehovec. 
 

 

Svoji účast prosím potvrďte včetně hracího času do 20.8.2019 e-mailem na    

chvalik64@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 725 999 025 

 

další aktuální informace najdete na našich stránkách: ikuzelky.cz a web.kamera 

 
 

 

S pozdravem HODU ZDAR Vás zvou do Tábora 

Petr Chval a David Kášek předseda oddílu a ředitel turnaje 

 

mailto:chvalik64@seznam.cz


 

 

 

 

KK LOKOMOTIVA TÁBOR 

pořádá k 70.výročí založení oddílu  

2.ročník turnaje čtyřčlenných družstev o putovní pohár 

4x120HS  
 

 

 

Rozpis přihlášených  - hrací časy:   

 

pondělí 26.8.  17.00 

                       18.00 

                       19.00 

                       20.00 

úterý 27.8.      17.00 

                       18.00 

                       19.00 

                       20.00 

středa 28.8.    17.00 

                       18.00 

                       19.00 

                       20.00 

čtvrtek 29.8.   17.00 

                       18.00 

                       19.00 

                       20.00 

pátek 30.8.     17.00 

                       18.00 

                       19.00 

                       20.00 

sobota 31.8.     9.30 

                       10.30 

                       11.30 

                       12.30 

                       14.00 

                       15.00 

                       16.00 

                       17.00 

                       18.30 

                       19.30 

 

                        

Těšíme se na Vaši účast a věříme v pěkné sportovní výkony prověřující formu na konci 

prázdnin před začátkem soutěžního ročníku 2019/20 

 


