
Aš, 15.10.2022 

 

 

 

Kuželky Aš – oddíl kuželek pořádá 47.ročník 

podnikového turnaje v kuželkách. 
 

    Kuželky Aš, oddíl kuželek, bude pořádat v tomto roce 2022/23 turnaj firem a závodů 

tříčlenných družstev v kuželkách na 3 x 100 hs ( tzv. podnikový turnaj ). Turnaj se bude 

konat na čtyřdráhové kuželně v Aši v ulici Gustava Geipela .  

 

Turnaj se hraje podle pravidel kuželkářského sportu : 

1) rozcvička pět minut 

2) střídat se smí jen jeden hráč v družstvu ( platí pro skupinu „A“ ) 

3) každé družstvo vyplní soupisku ( na soupisce musí být minimálně tři hráči ) 

 

 

V případě vašeho zájmu o účast v tomto turnaji Vám sdělujeme: 

➢ závaznou přihlášku podat do 15.11.2022  Otu Maršátovi, Hlavní 147, Aš nebo na 

mobil: 724 160 118, e-mail: ot.mar@tiscali.cz 

➢ startovné činí 1.700,- Kč na celý turnaj.  

➢ podle počtu účastníků zváží výbor kuželek, zda rozdělí družstva do více skupin               

( maximální počet družstev ve skupině je 10 ) 

➢ startovné musí být zaplaceno do 21.11.2022 a to buď v hotovosti nebo fakturou. 

Hotovost bude vybírat  Davídková Anna. Nezaplatí-li účastník ( firma, závod ) 

startovné do uvedeného termínu, nebude v tomto ročníku startovat. 

➢ turnaj začíná 22.11.2022  a předpokládaný konec turnaje je cca. polovina ledna 2023 

➢ rozpis podnikového turnaje a přihlášku najdete na našich webových stránkách a to: 

kuzelkyas.cz v odkazu turnaje. 
 

 

  

S pozdravem 
                                        

 

                                                                                       předseda oddílu kuželek 

                                                                                     Maršát Ota 

 

 

 

 

 

mailto:ot.mar@tiscali.cz


 

Závazná přihláška do turnaje kuželek pro zájemce z ašských závodů a organizací 2021/22 

 

Organizace, závod, firma : 

 

❖ přesná adresa :        ……………………………………………………………………... 

 

❖ počet družstev :      ……………………………………………………………………... 

 

❖ vedoucí družstva :   …………………………………………………………………….. 

 

❖ telefon a e-mail :    ……………………………………………………………………… 

 

❖ razítko a podpis :    …………………………………. 

 

 

 

Při placení fakturou udejte svoje IČO, BANKOVNÍ SPOJENÍ A PŘESNOU ADRESU. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Soupiska družstva:   1.                                                          Soupiska družstva:    2. 

 

1,  ………………………..                                                       1,   ……………………….. 

 

2,  ………………………..                                                       2,   ……………………….. 

 

3,  ………………………..                                                       3,   ……………………….. 

 

4,  ………………………..                                                       4,   ……………………….. 

 

5,  ………………………..                                                       5,   ……………………….. 

 

 

 

Soupiska družstva:   3.                                                          Soupiska družstva:    4. 

 

1,  ………………………..                                                       1,   ……………………….. 

 

2,  ………………………..                                                       2,   ……………………….. 

 

3,  ………………………..                                                       3,   ……………………….. 

 

4,  ………………………..                                                       4,   ……………………….. 

 

5,  ………………………..                                                       5,   ……………………….. 

                 

 

 

 

 


