HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
REGIJA "ISTOK"
Osijek, Kralja Zvonimira 5
Voditelj natjecanja

Telefon/fax: 031/200‐999
Mob: 098‐372‐777
E‐mail: miroslav.liovic @kuglacki‐savez‐os.hr

Četvrtfinalistima kupa
Regije istok

Broj: 26. od 04.03.2011.
Predmet: Žrijeb kupa Regije ‐ četvrtfinale

Poštovani!
U četvrtak, 03.03.2011. godine, na kuglani "Pampas" u Osijeku, sa početkom u 18 sati, izvršen je
žrijeb parova četvrtfinala kupa Regije istok za seniorke. Parovi su slijedeći:
Susret

1
2
3
4

Domaćin
OBRTNIK, Sl. Brod

‐
‐

Gost
SLOBODA‐TVIN, VT

PITOMAČA

‐

MLADOST, Čeminac

ĐAKOVO

‐

OBRTNIK, N. Gradiška

Mjesto

Kuglana

Dan i sat

Sl. Brod
Virovitica
Đakovo

Vijuš
Tvin
Fortuna

13.3. u 14,00
12.3. u 10,00
12.3. u 14,30

OSIJEK '97, Osijek

b.b. Osijek '97

ide dalje

* ‐ KK Obrtnik i Sloboda‐Tvin moraju dogovoriti termin, preko tjedna ili u nedjelju, 13.3.2011.

Nakon toga obavljen je i žrijeb parova polufinala kupa Regije istok za seniorke. Parovi su slijedeći:
Susret
5
6

Domaćin
Pobjednik
1
Pobjednik
2

‐
‐
‐

Gost
Pobjednik
3
OSIJEK '97, Osijek

Mjesto

Kuglana

**

Dan i sat
19./20.03.
19./20.03.

** ‐ U slučaju pobjede Slobode‐Tvin u četvrtfinalu, domaćin je pobjednik susreta pod brojem 3.

Sve troškove utakmice snosi domaćin. Utakmice će se odigravati navedenim vikendima, a po
potrebi i preko tjedna (u slučaju reprezentativnih obveza ili nastupa na višem rangu). Utakmice se
mogu igrati na najmanje 4‐staznim kuglanama, na kuglanama s pločastim segmentima. Za nastup u
Kupu ne vrijede dvojne registracije.
Kod rezultata 4‐4 odlučuje veći broj osvojenih setova. Kod 4‐4 i 12‐12 u setovima igra se Sudden
Victory (SV) (igračice posljednjeg bloka izvode 3 hica u pune). Ukoliko je nakon 3 hica rezultat
neriješen, igračice mijenjaju staze i ponavljaju SV, sve do dobijanja pobjednika. Prvi hitac uvijek
izvodi igračica na lijevoj, neparnoj stazi. Pobjednik Kupa Regije nagrađuje se prijelaznim peharom i
peharom u trajno vlasništvo, a igračice medaljama. U završnici Kupa RH pravo nastupa stječe samo
pobjednik Kupa Regije Istok.
Startnina za nastup u kupu iznosi 250,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Kuglačkog saveza Osječko‐
baranjske županije broj 2500009‐1102031968.
S poštovanjem,
Voditelj natjecanja:
Miroslav Liovic

