Kvalifikační turnaj v kuželkách - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova 2.4.2016 Česká Lípa
Kvalifikační turnaj v kuželkách - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova 2.4.2016 Česká Lípa - Proposice: 
Hlavní pořadatel: Orel župa sv. Zdislavy, IČO 70934088: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily; tel. 732943265; http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy ; zupa.sv.zdislavy@orel.cz . Spolupořadatel Orel jednota Česká Lípa, IČO: 03780449, ceskalipa@orel.cz .
Ředitel turnaje: br. Vít Jůza, kontakty – viz hlavní pořadatel.
Odvolací komise: ředitel turnaje, zástupce župní tělovýchovné rady a 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.
Místo konání: Kuželna Partyzánská 3158 Česká Lípa
Časový pořad, kategorie:
Obecná ustanovení: Začátek je dán relativně pevně (v případě velkého množství zájemců ještě může být posunut na 8:00), další program bude upřesňován podle počtu účastníků včas přihlášeným e-mailem (výjimečně jiným způsobem) 25.3.2016, a dále průběžně před, při i po zahájení turnaje. Je věcí každého účastníka hlídat si čas házení, v případě zmeškání nebudou brány nadměrné ohledy. V jednotlivých kategoriích se hází podle pořadí přihlášení. Je slušností setrvat do vyhlášení výsledků!
9:30 Zahájení; pak postupně vždy podle pořadí přihlášení (přesné časy budou podle množství účastníků):
9:40 Kvalifikace družstev po dvou družstvech (4členná, může být 1 náhradník)(každý 60 plné + 60 dorážky)
13:00 Otevřený turnaj - další družstva (4členná, může být 1 náhradník) (každý 60 plné + 60 dorážky), další Muži a Ženy 2000 a starší,  Hoši a Dívky 2001-2003 - každý 120 hodů sdružených (60 plné + 60 dorážky).
14:40 Hoši a Dívky 2004-2005 30 hodů do plných
14:55 Hoši a Dívky 2006-2007-ne mladší! 15 hodů do plných
15:15 Vyhlášení výsledků 
Účastníci: Otevřeno i pro nečleny. Turnaj družstev 4 členná družstva bez omezení věku a pohlaví, musí ale být již soutěže schopní - doporučeno 2003 a starší, mohou být doplněni 1 náhradníkem; do kvalifikace se ovšem započítávají a postoupit na finálový turnaj mohou jen družstva složená jen z členů Orla, která se vyplněním příslušné přihlášky zaváží v případě postupu účastnit finálového turnaje. Turnaj je prvořadě zamýšlen pro normální lidi, kteří se rádi setkají a rádi si zahrají, ač účast takových, kteří kouli nedrží v ruce poprvé, nelze vyloučit. 
Pravidla: Je zapotřebí použít sálovou obuv! Do otevřené soutěže družstev se započítávají výsledky ze současného Kvalifikačního turnaje v kuželkách - kvalifikační skupina G. Severní Čechy, pro nějž jsou vydány samostatné proposice, do soutěže jednotlivců výsledky ze soutěže družstev. (Pokud by v  turnaji družstev hrál někdo narozený po roce 2003, započítává se mu do jeho kategorie příslušná dřívější část výsledku.) Protesty  se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení hodů příslušným hráčem nebo výskytu závady. 
Finálový turnaj: Ivančice u Brna 7.5.2016.
Odpovědnost za škody: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Odpovědný vedoucí výpravy: odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů, za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Dopravní informace: Asi 1km od vlakového i autobusového nádraží. 
Ubytování: V případě potřeby přenocování poradí a pomůže spolupořadatel (Řešit včas!).
Stravování: Nealkoholický nápoj zajistí pořadatel. Možnost nákupu občerstvení v místě.
Startovné: Členové Orla zdarma, nečlenové pak rok nar. 2003 a starší 200Kč na osobu, 2004-2005 50 Kč, 2006-2007 30Kč.
Přihlášky: Na formuláři od těchto propozic do 23.3.2016 na e-mail zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo adresu Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. Rozpis soutěže dle pořadí přihlášek. 
Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje. 
Za Orel župu sv. Zdislavy 30.12.2015 Vít Jůza, sekretář.


PŘIHLÁŠKA + SOUPISKA
Akce
Kvalifikační turnaj v kuželkách - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova 2.4.2016 Česká Lípa
Adresát
e-mail zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo adresa Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. Do 23.3.2016. 

Za Orel jednotu ………………………………..
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: ………………..................... …………………………………………………………………………
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.












(náhradník)


Přihlašujeme se na Kvalifikační turnaj v kuželkách - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova 2.4.2016 Česká Lípa. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. Potvrzujeme, že uvedení hráči jsou členy Orla a že v případě postupu se zúčastníme finálového turnaje v Ivančicích u Brna 7.5.2016.
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:
Funkce:
Datum:
Podpis:											
razítko
(v případě zaslání e-mailem bez podpisu a razítka) 

K potvrzení (po případných opravách) na začátku turnaje:
Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, datum, podpis: 

PŘIHLÁŠKA + SOUPISKA
Akce
Orelský turnaj v kuželkách 2.4.2016 Česká Lípa
Adresát
e-mail zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo adresa Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. Do 23.3.2016. 

Za organizaci: název (jméno): ……………………………………
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: …………………………..………………………
 (V následujících tabulkách lze přidávat a ubírat řádky)
Družstvo:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.












(náhradník)


Další jednotlivci: 
Muži 2000 a starší:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.









Ženy 2000 a starší:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.









Hoši 2001-2003:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.









Dívky 2001-2003:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.









Hoši 2004-2005:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.






Dívky 2004-2005:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.






Hoši 2006-2007:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.






Dívky 2006-2007:
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.






Přihlašujeme se na Orelský turnaj v kuželkách 2.4.2016 Česká Lípa. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. 
Jméno a příjmení, funkce, datum, podpis (v případě zaslání e-mailem bez podpisu):

K potvrzení (po případných opravách) na začátku turnaje: Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, datum, podpis: 

Stručná pozvánka:
2.4.2016 Česká Lípa Orelský turnaj v kuželkách 4členná družstva bez rozlišení + jednotlivci hoši, dívky 2006-2007-ne mladší!, 2004-2005; 2001-2003, 2000 a starší od 9:30h. kuželna Partyzánská 3158 Česká Lípa. Přihlášky do 23.3.2016 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo Vít Jůza, Loukov 1, 51301 p. Semily. Proposice s formulářem přihlášky na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Tel. 732943265. Pro přihlášená orelská družstva je turnaj kvalifikací na finálový ústřední orelský turnaj v Ivančicích u Brna 7.5.2016.

Upřesnění časového pořadu orelského turnaje v kuželkách 2.4.2016 Česká Lípa ze dne 25.3.2016 (Jedná se jen o přibližný předběžný rozpis! Další upřesňování tohoto rozpisu je možné - třeba se ještě přihlásí další!):
…
Obecná ustanovení: Začátek je dán pevně, další program bude upřesňován podle konečného počtu a složení účastníků a rychlosti házení - snadno může dojít až k hodinovému rozdílu. Později házející jsou povinni hlídat si průběh soutěže a upřesnění času házení a být připraveni hodinu před uvedeným časem, v případě zmeškání budou brány ohledy jen ve výjimečných odůvodněných případech. Je slušností setrvat do vyhlášení výsledků!


