ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ
STK – BOWLING

PROPOZICE
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV
BWLN 2021 3. a 4. kolo
_________________________________________________________________________________________
Pořadatel:
Datum:
Sraz a začátek:

Místo:
Hospodář:
Rozhodčí:
Pravidla:
Systém:
Podmínky účasti:

z pověření STK – SKN Brno – oddíl bowlingu
sobota a neděle 9. – 10. 10. 2021
sobota – 10:30 – sraz
sobota – 11:00 – začátek
neděle – 9:30 – sraz
neděle – 10:00 – začátek
BOWLING CENTRUM BRNO s.r.o., Líšeňská 4515/80, 636 00 Brno-Líšeň
František Klofáč
bude totalizátor (počítač)
podle základních pravidel hry STK-B sekce bowlingu
Amerika
sportovní klubová polokošile, dlouhé kalhoty (žádné krátké kalhoty nebo
rifle!!) a bowlingové boty, kdo nemá vlastní tak si může půjčit na místě
v herně. Každý účastník sebou platný členský průkaz ČSNS. Podle řádu CISS
se nesmí nastoupit se sluchadly

Upozornění:

hráči startují na vlastní nebezpečí, v průběhu hry je ve vymezeném
hracím prostoru zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápoj

Doprava:

Ze zastávky „hlavní nádraží” tramvajem č. 8, směr Líšeň - Mifkova výstup
na stanici „Líšeňská", jízda trvá asi 12 minut.

Odpovědnost:

Pořadatel je povinen kontrolovat dodržování podmínek (testování) a účastník
je povinen dodržení podmínek prokázat. Test z práce nesmí být starší 72
hodin, nebo PCR nesmí být starší 7 dní, nebo očkování, které doloží
národním certifikátem o provedeném očkování. V případě první dávky
očkovací látky, která je dvoudávková uplynulo nejméně 22 dní, ale ne víc než
90 dní nebo v případě druhé dávky, uplynulo nejméně 22 dní a ne víc než 9
měsíců nebo u jednodávkové aplikace uplynulo nejméně 14 dní a ne víc než
9 měsíců. V případě, že osoba byla pozitivní na koronavirus a neuplynulo od
pozitivního testu víc než 180 dní!!!

Schvalovací složka:

agenda M-ČR 2021 – Jiří Bělohlávek – 30.7.2021

Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o sportovní
činnosti): www.sknbrno.net

Jaromír Vohryzka
STK- BOWLING

Jiří Bělohlávek
ředitel akce

