ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ
STK – BOWLING
PROPOZICE
Mistrovství ČR neslyšících v bowlingu jednotlivců a dvojic
mužů a žen pro rok 2021
Pořadatel:
Datum konání:
Prezentace:
Začátek:
Místo konání:
Ředitel:
Startovné:

Ubytování:
Stravné:
Cestovné:
Přihlášky k účasti:
Podmínky účasti:

Pravidla:

Ceny:
Upozornění:

Doprava:
Schvalovací složka:

Jaromír Vohryzka
předseda STK bowling

I.PSKN Praha – oddíl bowlingu
sobota 30. 10. 2021 jednotlivci a neděle 31.10.2021 dvojice
od 9.30 hodin
v 10.00 hodin
BEST BOWLING, s.r.o. Metropole Zličín ,Řevnická 1, PRAHA 5 Zličín
Martin Jarůšek
zaslat na účet :2701799029/2010 ( zpráva: startovné MČR , jmenovitě )
do 11.10.2021 startovné, muži a ženy ve výši 100,-Kč za jednotlivce a
muži a ženy ve výši 200,- Kč za dvojici. Mmládež do 23 let ve výši 60,-Kč
za jednotlivce a 60,- Kč za účast ve dvojici.
nezajišťuje
stravné se hradí dle směrnic – proplácí vysílající organizace (KLUBY)
proplácí vysílající organizace (KLUBY)
přihlášky předat nebo zaslat pořadateli do 10. 10. 2021
na email: mjarusek77@gmail.com
každý člen předloží průkaz ČSNS a členský příspěvek na rok 2021, 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. Dvojice je z jednoho klubu.
podle platných pravidel bowlingu ETBF, ICSD, dle Manuálu ČSNS a
směrnic STK-B ČSNS. Kvalifikace se hraje na 6 her (po 3 hrách se hráči
posunou o 2 dráhy), systémem Amerikou, ve finále – systém stejný jako loni
Za 1.-3.místo budou všem jednotlivcům a dvojicím na místě předány
mosazné poháry
hráči startují na vlastní nebezpečí, v průběhu hry je ve vymezeném hracím
prostoru zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů! Nesmějí hrát
hráči se sluchadlem! Pro účast na mistrovství a finále je zapotřebí:
absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování POC antigenního
testu v posledních 72 hodinách, mít laboratorně potvrzené prodělání
onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní, mít alespoň 14 dní od
aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí
od očkování uplynout alespoň 14 dní.
Autem na Metropole Zličín ( velké parkoviště ). Vlakem nebo autobus do
Prahy a pak Metrem „ B „ na konečnou Zličín.
agenda M-ČR 2021 – Jiří Bělohlávek – 2.9.2021

Petr Kučera
ředitel M-ČR v bowlingu

