
Vážení sportovci a organizátoři sportovních aktivit. 
Dovolte, abychom vás i v letošním roce pozvali k účasti na závodech v iKuželníku: ČSOB Leasing Cupu - iKuželníku 2020. 
V letošním ročníku nás opět čekají čtyři kola a soutěž nejen o nejlepší tým, ale také o nejlepšího sportovce v ČR. 
  
Termíny ČSOB Leasing Cupu - iKuželníku 2020 jsou: 
 
1. + 2.  kolo 6. 7. –  7. 7. 2020  Březejc 
3.          kolo 11. 7. 2020  Dolní Kalná 
4.          kolo 5. 9. 2020  Stará Paka 

  
Těchto turnajů se mohou účastnit jak registrované, tak neregistrované týmy.  
 
Registrované týmy, 
kromě soutěže o umístění v daném turnaji, se také soutěží o nejlepší tým roku. Výsledky se (u registrovaných týmů) ze všech čtyř 
turnajů evidují a tři nejlepší dosažené výsledky ze čtyř se sečtou. Sčítají se výsledky pouze ze tří turnajů, abyste neztratili šanci na 
výhru i v případě, že byste se jednoho kola nezúčastnili. Vaše neúčast v jednom kole vám „pouze“ sníží šanci uhrát lepší výsledek. 
Při závěrečném turnaji pak bude vyhlášeno celkové pořadí registrovaných týmů v roce 2020 a vítězný tým obdrží putovní pohár a 
hlavní cenu:  5 000,- Kč. Také letos, opět díky velké podpoře hlavního sponzora turnajů: ČSOB Leasing, a. s. a ČSOB Leasing 
pojišťovací makléř, s. r.o., získají finanční částku za umístění i druhý a třetí tým (3000,-Kč za druhé místo a 1000,-Kč za třetí).  
 
Neregistrované týmy, 
se účastní a budou oceněni pouze v jednotlivých turnajích. Neúčastní se celkové soutěže a nesoutěží o hlavní ceny jako 
registrované týmy. Je potřeba se pouze předem přihlásit a přijet si zasoutěžit. 
 
Registrace nových týmů a hráčů:  
Pokud svůj tým a hráče zaregistrujete, budete mít nejen možnost automaticky se účastnit celoroční soutěže o nejlepší tým 
iKuželníku 2020, ale také budete mít možnost získat ocenění za nejlepšího hráče a poloviční startovné na jednotlivých turnajích. 
Pokud chcete zaregistrovat Váš neregistrovaný tým, vyplňte prosím registrační formulář (viz. další příloha) a pošlete jej zpět na 
tento e-mail. Na základě vyplněného formuláře vyrobíme hráčům vašeho týmu průkazky. 
Registrační průkaz hráče s registrační známkou platnou pro rok 2020 stojí 100,- Kč (50,- Kč průkaz a 50,- Kč registrační známka 
pro rok 2020). Registraci týmu proveďte prosím co nejdříve, nejpozději však 14 dní před turnajem. Během roku je možné do 
vašeho týmu zaregistrovat další hráče za stejných podmínek. 
Hráči, kteří nebudou mít registrační průkaz s názvem týmu (za který chtějí hrát) a s platnou registrační známkou pro rok 2020, 
nebudou moci na turnaji hrát v registrovaném týmu!!! Registrační průkaz musí každý hráč předložit při prezentaci týmu, pokud 
jej nebude mít, nebudou se jeho body započítávat do celkového skóre vašeho týmu! Během jednoho ročníku, nelze přesouvat 
hráče z jednoho týmu do druhého!!! 
Pod vaším týmem můžete mít zaregistrovaný neomezený počet hráčů, ale turnaje se můžou za váš tým účastnit maximálně 
čtyři hráči (minimum jsou tři hráči)!!! – ti ostatní se mohou zúčastnit zas jiného kola, nebo se mohou účastnit turnaje pod jiným, 
ale pouze neregistrovaným, týmem.  
 
Startovné:  
pro registrované týmy bude v tomto roce činit za každý turnaj 100,- Kč za celý tým. Pro neregistrované týmy to bude 200,- Kč za 
turnaj.  
 
Herní systém 2020: 
V letošním roce je opět stanoven systém hendikepů pro vítězné týmy z loňské sezony. Tentokrát mají, podle dosaženého 
umístění, hendikepy tyto týmy:  SLAVÍCI (- 12 bodů), BUBÁCI (- 10 bodů), HSC-VM  (- 8 bodů). 
 
Výsledky jednotlivých turnajů se stanoví až po odečtení hendikepu. Hendikepy se odečítají v každém ze čtyř turnajů, což 
znamená, že i celkové pořadí bude stanoveno po odečtení hendikepů a sečtení tří nejlepších výsledků v jednotlivých turnajích. 
Hendikepy se týkají jen výše uvedených prvních tří týmů ČSOB Leasing Cupu iKuželníku 2020. 
 
Celkový vítěz v jednotlivcích je stanoven ze všech čtyř turnajů ČSOB Leasing Cupu iKuželníku 2020. V jednotlivcích hendikepy 
nejsou stanoveny. 
 
Týmy budou při turnaji rozlosovány do skupin k jednotlivým kuželníkům. Na turnaji se bude hrát soutěž týmů (max. 4 a 
minimálně 3 hráčů, do celkového skóre týmu se budou započítávat výsledky třech nejlepších hráčů, každý hráč týmu bude mít 20 
hodů do plných a 20 hodů dorážka. iKuželník se víceméně řídí oficiálními pravidly závěsného kuželníku, pouze je zde zrušeno 
rozdělení sportovců do zdravotních kategorií. 
 
NA TURNAJÍCH V TÝMECH MOHOU SOUTĚŽIT I ZCELA ZDRAVÍ SPORTOVCI VE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH. 
 



 
Výzva: 
 
Prosím všechny týmy případně jejich zástupce, aby potvrdili svou účast v letošní sezoně co nejdříve. Nejpozději svoji účast 
potvrďte do 15. 4. 2020. 
Prosíme Vás, odepisujte nám formou odpovědi na náš e-mail s pozvánkou a propozicemi: ais.sporty@seznam.cz. Velmi nám to 
usnadní celou organizaci soutěže – díky moc.  
 
Letos bude 1. a 2. kolo organizovat iSK Vysočina, takže objednávky posílejte prosím na jejich e-mail: jiri.2110@seznam.cz nebo 
smer07@atlas.cz. U tohoto turnaje bude možnost večerního „táborákového“ posezení a přespání v Dětském středisku Březejc – 
bližší info o objektu zde: www.dsbrezejc.cz. Tyto dvě kola se odehrají v průběhu jednoho víkendu.   Počítejte tedy s termínem již 
od 5.6. do 7. 6. 2020. Příjezdy v pátek 5.6.2020 jsou možné od 17:00. 
 
Ostatní turnaje bude opět organizovat Sportem proti bariérám, z. s. 

 
S případnými dotazy se prosím obracejte na telefonní číslo: 604 290 189 (Jan Pelikán). 
Ještě jednou upozorňuji na kontaktní e-mailovou adresu: ais.sporty@seznam.cz !!! 

 
 

Pokud byste věděli o nějakém potencionálním zájemci, který by mohl mít o iKuželník zájem, pošlete nám na něj kontakt.  
Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali další informace o našich sportovních aktivitách, tak nám to prosím oznamte také.  

 
DĚKUJEME 

Krásný den a těšíme se na setkání s vámi. 
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