
 
World Ninepin Bowling Association 

SEKTION NINEPIN BOWLING CLASSIC   

 

Propozície ku kvalifikačnému turnaju  

Orth an der Donau pre ženy a mužov  

K II. Majstrovstvá Europy Ü60 v Tarnowo Podgorne (Poľsko) 

 

Rozhodujúce pre uskutočnenie turnaja sú 

a) medzinárodné športové pravidlá NBC (ISO)  

b) Tieto propozície a ich obsah 

c) WNBA Anti – Doping – pravidlá (WNBA)  
  

Usporiadateľ:   

Sektion Ninepin Bowling Classic in der WNBA  
 

Zriadovateľ a organizátor:  

KSK Union Orth/Donau 

Schloßplatz 2, 2304 Orth a. d. Donau 
 

Miesto konania:  

Kegelsportzentrum Orth/Donau 

Schloßplatz 2 

2304 Orth a. d. Donau 

Tel: +43664/3956228 

www.kskunionorth.sportunion.at 

 

Automaty: Fa S.E.S. Typ K 800, Lizenz Nr 1/5 

Dráhy: Fa Pro Tec Typ PT – LCL 2000, Lizenz Nr 19/48 

Gule: Syndur Top 

Kolky: Aramith 

Prihlásenie: Email - Josef Rathmayer:  

mjm.rathmayer@gmx.at 

s menom a priezviskom hráča ako aj názov družstva a žiadosť o vymenovanie 

 

Hrací systém:  

4x 30 hodov, kombinácia  (plné/dorážka) na počet zvalených kolov (je možné viackrát na jednom 

turnaji štartovať a najlepší výkon sa zapíše do bodovania a hodnotenia!) 



Kvalifikácia:  

Prvé 3 miesta na kvalifikačnom turnaji – muži a ženy oddelene, sú kvalifikované na ME do do 

Tarnowo Podgorne. 

 

Účastníci: Môžu sa kvalifikovať len osoby, ktoré v športovom roku 2019/2020 dosiahli 60 rok 

života (dátum narodenia je do 08.05.1960) 

  

Rozhodca – poskytne organizátor  

   

Dátum konania:  

- Piatok 10.04.2020 od 10:00 do 19:00 hod.  

- Sobota 11.04.2020 od 10:00 do 19:00 hod. 

- Sobota     19.04.2019 od 10:00 hod. – 19:00 hod.pri väčstom počte záujemcov ako rezervačný 

dátum !!!!  

Iné termíny sú na požiadanie  možné 

  

Predpoklad: platná registračka  

  

Doping: dopingové prehlásenie sa podpisuje iba na záverečnom turnaji v Tarnowo Podgorne 

  

Štartovací poplatok na turnaji:  

→ 10 € / štart (platit` na mieste) 

  

Rozhodca:  

poskytne organizátor  

 

predpokladaný časový plán:  

(doplnenie časov a zmeny sú možné)  

  

→ štartovacie časy Piatok 10.04.2020: 

10.00 hod./11.00 hod./12.00 hod./13.00 hod./14.00 hod./15.00 hod./16.00 hod./17.00 hod./18.00 

hod. 

  

→ štartovacie časy Sobota 11.04.2020:  

10.00 hod./11.00 hod./12.00 hod./13.00 hod./14.00 hod./15.00 hod./16.00 hod./17.00 hod./18.00 

hod. 

 

 

WNBA (NBC) a  KSK Union Orth/Donau sa tešia na účastníkov turnaja a dúfajú vo veľkú účasť na 

kvalifikačnom turnaji k II. ME U60, ktoré sa konajú v Poľsku. 


