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Už víte, co je

„Amatérská kuželkářská liga 
Pardubického kraje“?

Nevíte? Pak čtěte dál.

O co se jedná?
(1)  Jedná  se  o  dlouhodobou  soutěž  čtyřčlenných  družstev  organizovanou  turnajovým 
způsobem. Její zahájení předpokládáme koncem září 2010.
(2)  Soutěž  je  určena  především  neregistrovaným hráčům,  proto  za  každé  družstvo  může 
v turnaji  nastoupit  nejvýše  jeden  registrovaný  hráč,  který  však  nesmí  startovat  v některé 
ligové soutěži družstev dospělých vypisovaných Českou kuželkářskou asociací.
(3)  Počet  družstev  ve  skupině  se  odvíjí  od  počtu  přihlášených  družstev;  nejvýše  však 
8 družstev v jedné skupině. Hrát se bude disciplina 60 hs.
(4) Hracími dny bude sobota,  resp.  neděle,  dle možností  jednotlivých pořadatelů.  Celkově 
počítáme s šesti turnaji (zřejmě tři na podzim a tři na jaře) na kuželnách ve Svitavách, České 
Třebové, Ústí nad Orlicí-Hylvátech, Vysokém Mýtě, Přelouči a Rychnově n. Kněžnou. 
(5)  Soutěž  bude  završena  finálovým turnajem v případě,  že  budou  ustaveny  alespoň  dvě 
skupiny družstev. Záměrem je, aby z každé skupiny postoupila do finále první dvě družstva. 
Finále se hraje od „nuly“. To znamená, že výsledky ze skupin se do finále nezapočítávají.
(6)  Soutěž  po  organizační  stránce  zajišťuje  Pardubický  kuželkářský  svaz  (dále  jen 
„organizátor“).

Finanční zajištění
(7) Družstva startují na vlastní náklady.
(8) Družstvo uhradí pořadateli každého turnaje  280,- Kč. Z této částky je 80,- Kč příjmem 
organizátora, který jej použije na úhradu nákladů spojených s nákupem pohárů, s organizací 
a pronájmem kuželny na finálový turnaj.

Co udělat pro účast vašeho družstva v této soutěži?
(9) Vyplnit přihlášku do soutěže a zaslat nejpozději do 30. června 2010 na adresu

aklpk@seznam.cz
(10) Po odeslání přihlášky je nutno vyplnit  soupisku družstva, na které uvedete nacionále 
těch,  kteří  za  družstvo  budou hrát,  a  poslat  také  na výše  uvedenou adresu  nejpozději  do 
25. srpna 2010. Na soupisce musí  být uvedeni nejméně čtyři hráči (maximálně deset hráčů).
(11)  Formuláře  přihlášky,  soupisky družstva  a  rozpis  této  soutěže,  ze  kterého  se  dozvíte 
veškeré další zde neuvedené podrobnosti, si můžete stáhnout z webových stránek soutěže na 
adrese

http://aklpk.czechian.net/

Neváhejte a porovnejte výkonnost vašeho družstva s ostatními družstvy našeho regionu!
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