
ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ – STK BOWLING 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE - bowling 
 

JEDNOTLIVC Ů MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2013  
 
 
 

Pořadatel:  SKN Brno – oddíl bowlingu 
Datum konání: sobota 12. října 2013 
Prezentace: na místě od 9.30 hod. do 9.45 hod. 
Začátek: v 10.00 hod., bude se hrát na osmi drahách, konec do 18 hodin!!! 
Místo konání:  Bowling OD KOSTKA – Kaštanová 70, 620 00 Brno 20 
Ředitel: Jiří BĚLOHLÁVEK  
Hospodář: František KLOFÁČ 
Startovné: hraje se podle soutěžního řádu a směrnic STK – bowling.  
Ubytování: nezajišťuje 
Stravné: stravné se hradí podle hospodářské směrnice ČSNS  
Cestovné: cestovné se hradí podle hospodářské směrnice ČSNS  
Přihlášky k účasti: Tito pozvaní jsou povinni potvrdit svou účast pořadateli do 27. září 

2013. Na adresu: Jiří Bělohlávek, Pěkná 46, 643 00 BRNO nebo email: 
j.belohlavek7@gmail.com . 

Podmínky účasti: každý člen předloží průkaz ČSNS a členský příspěvek na rok 2013, 
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. 

Pravidla: V kvalifikaci se bude se hrát na 6 her (3 hry na jedné dráze a 3 hry na 

druhé dráze) systémem Amerikou, ve finále – systém jako v loni 
Ceny: Za 1.–3. místo budou všem jednotlivcům na místě předány mosazné 

poháry a medaile.  
Upozornění: hráči startují na vlastní nebezpečí, v průběhu hry je ve vymezeném hracím 

prostoru zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů! Nesmějí 
hrát hráči se sluchadlem! 

Doprava: Ze zastávky „Úzká” vedle obchodního domu „ TESCO” autobusem č. 
40 nebo 48, výstup na stanici „Ráječek", pěšky směrem pod most 
dálnice. Je to asi 300 metrů od zastávky městské hromadné dopravy. 
Vstup branou na parkoviště – vedle je velký oranžový dům, na kterém 
je napsáno firma OD KOSTKA. Doba chůze je asi 5 minut. Jízda trvá 
asi 11 minut a zástavka Ráječek je 6 zastávka. Odjezdy ze zastávky 
ÚZKÁ - pravidelné intervaly každých 20 minut. 
Nebo od hlavního nádraží ČD tramvají č. 12 směrem Komárov – 
smyčka – na konečnou tramvaje a po výstupu z tramvaje jít doleva asi 
50 metrů  na další zastávku autobus č. 59 směr Chrlice, výstup na 
stanici „Ráječek".  

Schvalovací složka: agenda MČR – ing. Marcela Hyklová, 2013/10/12 
Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o 
sportovní činnosti): www.sknbrno.net  

 

  

Kateřina Klofáčová 
předsedkyně oddílu bowling 

SKN BRNO 

Jaromír Vohryzka 
Předseda STK Bowling 

Jiří Bělohlávek 
předseda SKN BRNO 

a ředitel turnaje 
 


