Asociace integrovaných sportů, o. s.

ve spolupráci s
„o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj“

pořádá: 14. 5. 2011

2. kolo
2. ročník Novopacké 1. ligy integrovaného závěsného kuželníku

iKuţelník 2011

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Místo konání:

Motel Charlie, Kovač 16, 506 01 Jíčín

Hlavní organizátor:
Hlavní rozhodčí:

Věra Koldová (tel.: 739 455 036)
Vlastimil Hudeček

Zdravotnická služba:
Pokladník:

Marcela Pelikánová (tel.: 739 514 722)
Marie Holubová

Mediální partneři:

ČR Hradec Králové, ČT, Achát, Podhoran, Noviny Jičínska

II. TECHNICKÁ ČÁST
Na základě řádně vyplněné závazné objednávky zajistíme:
Ubytování:

V chatičkách motelu: Cena noclehu je 350,- Kč za lůžko a noc.

Stravování:

V místě turnaje:
- sobota: každý samostatně v restauraci Motel Charlie

Prezentace:

Hráče je povinen zaprezentovat kapitán týmu, nebo jeho zástupce v sobotu nejpozději do
10:00 hod. na místě turnaje.

Startovné:

Pro registrované týmy činí 100,- Kč za jeden turnaj a pro neregistrované týmy 200,- Kč za
turnaj. Startovné zaplatí za celý svůj tým kapitán, nebo jeho zástupce.

Informace:
Informace 2:

Další informace obdržíte na telefonním čísle: 739 455 036 – Věra Koldová
Ručník a plavky si můžete vzít sebou je možné se vykoupat v místním bazénu.

III. ČASOVÝ POŘAD
Sobota
9:00
9:30 – 18:30
12:00 – 13:30
17:00 – 18:00
18:00
19:00 – 22:00

Slavnostní zahájení
turnaj
oběd (průběžně)
večeře (průběžně)
vyhlášení vítězů
diskotéka

Přestoţe jistě budete po celodenním zápolení unaveni, bylo by fajn, abyste všichni vydrţeli na
vyhlášení vítězů a vzdali lepším soupeřům svůj hold formou potlesku…

Doplňující informace:
Integrovaný Závěsný kuţelník (iKuţelník): 2. ročník 1. Novopacké Ligy 2011
-

-

je tvořen pěti turnaji (Stará Paka, Kovač, Branžež, Dolní Kalná a Nová Paka)
účastní se jí neomezený počet týmů z celé ČR
o celkové vítězství a hlavní cenu (5000,- Kč) mohou soutěžit pouze týmy s registrovanými hráči
„titul“ nejlepšího týmu i Kuželníku roku 2011 a hlavní cenu vyhraje tým s nejvyšším součtem bodů ze
čtyř turnajů (pokud se zúčastníte všech pěti turnajů = kol, pak se vám budou sčítat body z těch turnajů,
kde získáte jako tým nejvíce bodů)
Týmy s neregistrovanými hráči se mohou zúčastnit kteréhokoliv turnaje, ale jejich získané body se
nezapočítávají do ligových výsledků = nemohou získat titul týmu roku ani hlavní cenu
bude se hrát podle oficiálních pravidel, která naleznete na našich www stránkách
herní systém naleznete níže a upřesníme jej na turnaji

ZMĚNA TERMÍNŮ JE MOŢNÁ, ALE MÁLO PRAVDĚPODOBNÁ. PŘESTO PROSÍM SLEDUJTE NAŠE WWW STRÁNKY,
KDE VÁS BUDEME O ZMĚNÁCH INFORMOVAT A TAKÉ DOPLŇOVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE. POTVRZENÍ
ÚČASTNÍCI BUDOU O ZMĚNÁCH INFORMOVÁNI E-MAILEM.

Herní systém:
Týmy budou při prvním turnaji rozlosováni do 3 - 4 skupin - k 4 kuželníkům. Na turnaji se bude hrát
soutěž týmů (4 hráči - 3 nejlepší výsledky se počítají, 20 hodů do plných a 20 hodů dorážka).
iKuželník (obdoba dráhových kuželek) je sport - hra, kde se i velmi hendikepovaní hráči stávají
rovnocennými soupeři, nebo spoluhráči hráčů zcela zdravých. Je to úžasná možnost integrace a
především aktivity pro mnoho lidí i s velmi vážným zdravotním stavem.

Smyslem hry je shodit co nejvíce kuželek. Tým může mít maximálně 4 a minimálně 3 hráče.

iKuželník se hraje v týmech – bez rozdílu hendikepů (v družstvu mohou být zcela
zdraví lidé i lidé s nejtěžším fyzickým hendikepem).

Více informací o iKuţelníku se dozvíte na: www.spb-cr.cz

