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       akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna  

 
 

30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODDÍLU KUŽELEK 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ A ŽEN I ČTYŘČLENNÝCH 

DRUŽSTEV 
 

PROPOZICE 
 

Pořadatel:  SKN Brno – oddíl kuželek 

Datum konání: sobota 13.srpna 2022 

Sraz: 8:00 hodin 

Začátek: v 9:00 hodin 

Místo konání:  čtyřdráhová kuželna; KK Moravská Slávia Brno, Vojtova 12, 639 00 

BRNO. Odkazy: https://goo.gl/maps/ayTYyCEqVFAVhWN89 a 

https://kkmoravskaslavia.cz/fotogalerie/ 

Ředitel: Jiří Bělohlávek 

Prezentace: musí být odevzdán v 8:30 hodin řediteli soutěže písemný seznam 

družstva 

Přihlášky: nejpozději do 31.7. 2022 na e-mail: j.belohlavek@sknbrno.net   

Pravidla: podle předpisu ČKA, 120 HS, časový program bude zaslat dva dny před 

startem soutěže 

Startovné: jednotlivci 250,- Kč – 120HS, družstvo 1000,- Kč 

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

hladkou podrážkou – ženy mohou mít legíny 

Upozornění: 1.) Nemůžou hrát slyšící hráči – hrají pouze neslyšící 

2.) Nesmějí hrát se sluchadlem! 

3.) Hráči startují na vlastní nebezpečí. 

4.) Vezměte si do kuželny vlastní přezůvky 

Doprava: od hlavního nádraží ČD tramvaji č. 8 směrem na Starý Lískovec, výstup 

4. stanice „Vojtova”, zpět pěšky doleva do kuželny. Doba chůze asi 5 

min. 

Ceny: Za 1. – 3. místo budou všem jednotlivcům a družstvům na místě v kuželně 

poháry a diplomy.  

 

Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou výsledky na internetu: www.sknbrno.net  

 

UPOZORNĚNÍ: v případě, že doprava bude mít zpoždění – případně budou mít hráči špatné spojení, 

musí toto nahlásit zástupci turnaje (Jiří Bělohlávek).    

 

Máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat e-mail: j.belohlavek@sknbrno.net   

 

        Milan Sklenák      Jiří Bělohlávek 

                vedoucí oddílu kuželek            předseda SKN Brno 
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