
Sportovní klub Policie České republiky - kuželky 
Hradec Králové z.s. 

pořádá ve spolupráci s UNITOP ČR  
a pod patronací ředitele  

Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
MISTROVSTVÍ UNITOP ČR V KUŽELKÁCH 2018 

 
Pořadatel:  Sportovní klub Policie České republiky - kuželky Hradec Králové z.s. 

a UNITOP ČR 
Startují:   čtyřčlenná družstva (muži, ženy i smíšená) 
 
Ředitel mistrovství:  plk. JUDr. David Fulka	
 
Hlavní rozhodčí:  JUDr. Jiří Prokop 
 
Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Němeček 

OIKT KŘP KHk 
Ulrichovo nám. 810 
501 01 Hradec Králové 
tel.: (974) 521 273, 602 161 091 
mail: Internet: jaroslav.nemecek@pcr.cz 
 

Termín mistrovství:  31. 5. až 3. 6. 2018 
 
Místo konání:   Automatická čtyřdráhová kuželna v Hradci Králové – Malšovicích 
 
Technický dozor:  JUDr. Jiří Prokop, Petr Víšek 
 
Přihlášky:   písemně či e-mailem do 17. 5. 2018 na adresu kontaktní osoby 
 
Účastnický poplatek:  650,- Kč za osobu, splatné převodem na účet pořadatele u FIO 

banky (2700765791/2010) do 17. 5. 2018, jako VS je nutno uvést 
identifikační číslo, které vám sdělí pořadatel při potvrzení přihlášky. 
Při požadavku na účast více než čtyř osob v družstvu (nehrající člen) je 
poplatek za osobu 900,- Kč. Hotovostní platba na místě není možná! 

 
Storno poplatky:  400,- Kč za osobu při odhlášení od 17. 5. 2018 do 24. 5. 2018 

650,- Kč za osobu při odhlášení po 24. 5. 2018 
 
Ubytování:   Chatky - Autocamping Stříbrný rybník – Hradec Králové, Malšova 

Lhota. Camp je v dosahu městské dopravy – linka č.11, autem 5 km, 
pěšky cca 3 km. 
V ceně účastnického poplatku je ubytování 1. - 3. 6. 2018. 
Při požadavku na jiné dny příplatek 270,- Kč na osobu a noc. 

 
Stravování:   V ceně 2x snídaně (so, ne), 2x oběd (so, ne), 2x večeře (pá, so). 

Další občerstvení lze zakoupit přímo na kuželně a v campu. 
 

 



Technická ustanovení: 
 
Předpis:   Hraje se podle platných pravidel kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 
Soutěž družstev:  4x 120 HS v družstvu. 
Soutěž jednotlivců:  Bude hodnoceno z výkonů jednotlivců v družstvech. 

Finále 14 nejlepších mužů a 6 nejlepších žen na 120 HS, do kterého lze 
v případě nepřítomnosti hráče zařadit dalšího v pořadí. 
Do výsledků finále se započítává výsledek ze soutěže družstev, 
konečný výsledek hráče bude součtem obou náhozů. 

 
Podmínka účasti:  Startují příslušníci a zaměstnanci PČR a MV a dále členové SKP/PSK 

organizovaných v UNITOP ČR. Podmínka bude kontrolována, je nutno 
předložit služební průkaz, průkaz zaměstnance, případně průkaz člena 
klubu. 

 
Protesty:  Je možno podat oproti vložnému 500,- Kč do 10 minut po odehrání. 

Protest řeší a o vyřízení rozhoduje hlavní rozhodčí. 
 
Přihlášky:   Budou akceptovány v došlém pořadí s omezením na maximálně  

26 čtyřčlenných družstev a přihlédnutím k regionálnímu rozložení 
přihlášených družstev (při zájmu více než dvou družstev z klubu). 
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do soutěže neomezený počet 
účastníků z řad vlastních členů. 
Na přihlášce uveďte tel. a e-mail. kontakt na vedoucího družstva. 
Zároveň uveďte jméno, bydliště a rok narození hráčů družstva 
s označením, zda se jedná o policistu (P), občanského zaměstnance 
(OZ), či civilního člena klubu (SKP). 
Přijetí vám bude potvrzeno, budou dohodnuty požadované termíny 
hraní a zaslán VS pro provedení platby. Uveďte předpokládaný čas 
příjezdu do kuželny. 

 
Rozlosování:   Bude po ukončení příjmu přihlášek zasláno všem účastníkům spolu  

s podrobnějšími propozicemi, plánky cesty do kuželny a ubytování. 
Vše bude na webu SKP: www.skpkuzelkyhk.cz 
 

Ceny: Družstva, muži a ženy na prvních třech místech obdrží poháry, medaile 
a diplomy. 

 
Doprava:   Pořadatel nezajišťuje dopravu mezi kuželnou a kempem. 

 
Společenský večer:  Není pořádán. 
 
Těšíme se na Vaši účast.  
 
 

                  Ing. Jiří Vágner v. r. 
předseda SKPČR - kuželky Hradec Králové z.s. 


