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MUŽI
120 – H S
V Plzni 2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
1.

Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany

2.

Datum a místo:

Sobota 26. Ledna 2019 - kuželna

3.

Vedení mistrovství:

ředitel
Hlavní rozhodčí
Dráhový rozhodčí

4.

Odměny rozhodčím:

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod

5.

Přihlášky:

6.

Start hráčů:

7.

Startovné:

Přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy
na základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který
zašlou předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz
nejpozději do 10. ledna 2019. Omluvit hráče z jeho startu může
pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který
zároveň nahlásí jméno náhradníka. Jiná forma omluvy nebude
akceptována!!!
Hráči startují na pevný start, dle časového plánu
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude
použito jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

8.

Zdravotní služba:

SKK Rokycany
- Z pořádajícího oddílu
- Deleguje domácí oddíl
- Deleguje domácí oddíl

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9.

Předpis:

10. Systém:
11.

Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a
ustanovení tohoto Rozpisu
Hráči startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a časy startu:
Plzeňsko:
800 - 845 hod.
začátek startu: 900 hod.
Domažlicko: 1000 - 1045 hod. začátek startu: 1100 hod.
Plzeňsko: 1400 - 1445 hod. začátek startu: 1500 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech přítomných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků v cca 1800 hod.
platný registrační průkaz ČKA, účast na Okresním Mistrovství
(pokud je daná kategorie vypsaná) pokud ne, nominuje hráče

Okresní kuželkářský svaz dle postupového klíče a počtu uvedeným
níže. Splněním věkové kategorie 24 až 59 let (dat. nar. 01. 07.
1959 až 30. 06. 1995)
Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu

:
:
:

17 +1
8 +6
Špelina Vojtěch (SKK Rokycany)
pokud odmítne svoji účast, přechází
jeho právo účasti na Plzeňský okres

13. Námitky:

14. Vítěz a ceny:
15. Povinnosti:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení
startu posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem
100,- Kč, který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši,
v opačném případě propadá ve prospěch PlKKSu
vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“
hráči na 1. - 3. místě získávají medaile a diplomy, vítěz také
získává právo přímého postupu na MPK 2020
hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu;
pořádající oddíl ve spolupráci s hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16. Postup na MČR:

Na MČR které se hraje 04. - 05. 05. 2019 na kuželně ve Valašském
Meziříčí postupuje prvních 6 hráčů v pořadí.

17. Různé:

- Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům,
- pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách
provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot,
- pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení,
- ve všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu
konání Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající
oddíl jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS
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Ženy, Seniorky
120 – H S
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
1.

Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně

2.

Datum a místo:

Sobota 26. Ledna 2019 - kuželna

3.

Vedení mistrovství:

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

Rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

TJ Sokol Kdyně

4

Odměny rozhodčím:

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod

5.

Přihlášky:

6.

Rozlosování:

7.

Startovné:

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10.
ledna 2019. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno po jednotlivých prezentacích
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši 100,Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče. Startovné musí
být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito jako pronájem
kuželny pro pořádající oddíl.

8.

Zdravotní služba:

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9. Předpis:
10. Systém:
11. Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu:
Ženy a Seniorky můžou hrát společně, prezentace 815-845 hod. začátek
startu: 900 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráček ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 1600 hod.
platný registrační průkaz ČKA, účast na Okresním Mistrovství
nominace Okresním kuželkářským svazem dle postupového klíče a
podle počtu uvedeným níže a splněním věkové kategorie u žen 24 až
59 let (dat. nar. 01. 07. 1959 až 30. 06. 1995) a seniorek 60 let a více
dat. nar. 30. 06. 1959 a starší)
: Ženy: 7+1 Seniorky: 2+1;
Plzeňsko
: Ženy: 8 Seniorky: 5
Domažlický okres

Loňské vítězky

: Krákorová Tereza ( SKK Rokycany)
Kotroušová Jana ( Slavoj Plzeň)

pokud odmítnou svoji účast, přechází její
právo účasti na Plzeňský okres
13.

Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

14.

Vítěz a ceny:

vítězky Mistrovství získávají titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“
hráčky na 1. - 3. místě získávají medaile a diplomy vítězky také
získávají právo přímého postupu na MPK 2020

15.

Povinnosti:

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní
na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16.

Postup na MČR:

Na MČR které se hraje 04. - 05. 05. 2019 na kuželně v Hořicích
postupují 2 ženy a v Prostějově, kam postupují 4 seniorky.

17.

Různé:

- Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčkám,
- pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách
provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot,
- pořádající oddíl, zajistí pro hráče odpovídající občerstvení,
- ve všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu
konání Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající oddíl
jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS
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SENIOŘI
120 - H S
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
1.

Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá

SK Škoda VS Plzeň

2.

Datum a místo:

Sobota 26. Ledna 2019 - kuželna

SK Škoda VS Plzeň

3.

Vedení mistrovství:

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4.

Odměny rozhodčím: hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod
přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
Přihlášky:
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10.
ledna 2019. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno po jednotlivých prezentacích
Rozlosování:
Pro Mistrovství Plzeňského kraje, je stanoveno startovné ve výši
Startovné:
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

5.

6.
7.

8.

Zdravotní služba:

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje domácí oddíl
- Deleguje domácí oddíl

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9. Předpis:
10. Systém:
11. Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a
ustanovení tohoto Rozpisu
Hráči startují blokovým způsobem přes 4dráhy, pořadí startu se losuje
prezence a losování startu:
Plzeňsko:
800 - 845 hod.
začátek startu: 900 hod.
Domažlicko: 1000 - 1045hod. začátek startu: 1100 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 1600 hod.
platný registrační průkaz ČKA, účast na Okresním Mistrovství
nominace Okresním kuželkářským svazem dle postupového klíče a
podle počtu uvedeným níže a splněním věkové kategorie 60 let a více
(dat. nar. 30. 06. 1959 a starší)
Plzeňsko
Domažlický okres

: 8
: 13+1

Obhájce titulu

: Pittr Jaroslav (TJ Sokol Díly )

pokud odmítne svoji účast, přechází jeho
právo účasti na Domažlický okres
13. Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

14. Vítěz a ceny:

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“
hráči na 1. - 3. místě získávají medaile a diplomy a vítěz také získává
právo přímého postupu na MPK 2020

15. Povinnosti:

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16. Postup na MČR:

Na MČR, které se hraje 04. – 05. 05. 2019, postupují hráči na 1 a 2
místě. Místo konání: Vrchlabí
- Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům,
- pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách
provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot,
- pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení,
- ve všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu
konání Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající oddíl
jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

17. Různé:

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS
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Junioři a Juniorky
12 0 - H S
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
z pověření VV PlKKSu uspořádá

CB Dobřany

2. Datum a místo:

Neděle 27. Ledna 2019 kuželna

CB Dobřany

3. Vedení mistrovství:

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Odměny rozhodčím:

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod

5. Přihlášky:

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10.
Ledna 2019. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.
zajistí pořádající oddíl

1.

Pořadatel:

6. Rozlosování:
7.

Startovné:

8. Zdravotní služba:

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje domácí oddíl
- Deleguje domácí oddíl

Technická ustanovení:
9. Předpis:
10. Systém:
11. Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráči startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu: 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem: 8:50 hod.
začátek startu: 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků v cca 13:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 19-23 let (dat. nar. 01. 07. 1995-30. 06.
2000)
: Počet neomezen
Plzeňsko
: Počet neomezen
Domažlický okres
: Kotal Michael (Sokol Kdyně)
Loňský vítěz-(ka)
Pytlíková Denisa (SKK Rokycany)

13. Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

14. Vítěz a ceny:

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“
hráči na 1. - 3. místě získávají medaile a diplomy, vítěz také získává
právo přímého postupu na MPK 2020

15. Povinnosti:

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16. Postup na MČR:

Na MČR, které se hraje 27. - 28. 04. 2019 postupují 2 nejlepší Junioři
a 2 nejlepší Juniorky. Místo konání: junioři: Nová Bystřice, juniorky:
Trutnov

17. Různé:
Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající oddíl
jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS
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Dorostenci
Dorostenky
12 0 - H S
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
1.

Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá

TJ Slavoj Plzeň

2.

Datum a místo:

Neděle 27. Ledna 2019 - kuželna

TJ Slavoj Plzeň

3.

Vedení mistrovství:

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4.

Odměny rozhodčím:

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod

5.

Přihlášky:

6.

Rozlosování:

7.

Úhrada:

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10.
Ledna 2019. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.

8.

Zdravotní služba:

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje domácí oddíl
- Deleguje domácí oddíl

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9.

Předpis:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu

10.

Systém:

Hráčky startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje

11.

Časový rozvrh:

prezence a losování startu: 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem: 8:50 hod.
začátek startu: 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 13:30 hod.

12.

Podmínky účasti:

platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 15-18 let (dat.nar. 01. 07. 2000 - 30. 06.
2004)

Plzeňsko
Domažlický okres
Loňský vítěz-(ka)

: Bez omezení
: Bez omezení
: Šlajer Viktor (Kuželky Holýšov)
Přibáňová Nikola (CB Dobřany)

pokud odmítne svoji účast, přechází její
právo účasti na Domažlický či Plzeňský
okres
13.

Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

14.

Vítěz a ceny:

vítězka získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“ hráčky na 1. - 3.
místě získávají poháry a diplomy vítězka také získává právo přímého
postupu na MPK 2020, při splnění podmínek účasti

15.

Povinnosti:

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16.

Postup na MČR:

Na MČR 2019 které se hraje 27. - 28. 04. 2019 postupují nejlepší
dorostenec a 2 nejlepší dorostenky. Místo konání: dorostenci Teplice,
dorostenky Vyškov .

17.

Různé:

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hračkám pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající oddíl
jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

P l z eň s k ý K ra j sk ý
K u ž el k á řs k ý S v a z
R ozpi s
M is t r o v s t v í P lz e ň s k é h o K r a je

20 19

Žáci a Žákyně
10 0 - H S
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá

2. Datum a místo:

Neděle 27 Ledna 2019 - kuželna

3. Vedení mistrovství:

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

Rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

1.

4. Odměny rozhodčím:
5. Přihlášky:

6. Rozlosování:
7.

Úhrada:

8. Zdravotní služba:

SK Škoda VS Plzeň
SK Škoda VS Plzeň

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod
přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu: email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10.
Ledna 2019. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný Okresní
kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno náhradníka.
Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí:
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9. Předpis:

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu

10. Systém:

Hráči startují v disciplíně 100 HS přes dvě dráhy blokovým způsobem,
pořadí startu se losuje
prezence a losování startu: 12:30 - 12:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem: 12:50 hod.
začátek startu: 13:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 16:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 13-14 let (dat.nar. 01. 07. 2004-30.06. 2006)

11. Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

Plzeňsko
Domažlický okres
Loňský vítěz-(ka)

: Bez omezení
: Bez omezení
: Krejčí Kryštof ( SKK Rokycany)
Zrůstková Ivana (CB Dobřany)

13. Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 100,- Kč, který se v případě uznání
námitky vrací v plné výši, v opačném případě propadá pro PlKKS

14. Vítěz a ceny:

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019“
hráči na 1. - 3. místě získávají medaile a diplomy, vítěz také získává
právo přímého postupu na MPK 2020, při splnění podmínek účasti

15. Povinnosti:

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní na
e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16. Postup na MČR:

na MČR 2019 postupují vítězi - Mistři Plzeňského kraje 2019.
MČR se hraje 06. – 07. 04. 2019 na kuželně: žáci – Kamenice,
žákyně – Dačice

17. Různé:

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot
pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve všech
prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství.
Postupující jsou povinni nahlásit E-mailový kontakt. Pořádající oddíl
jej uvede do výsledkové listiny, formou poznámky!!!

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

P l z eň s k ý K ra j sk ý
K u ž el k á řs k ý S v a z
R ozpi s
M is t r o v s t v í P lz e ň s k é h o K r a je

20 19

MLADŠÍ ŽACTVO
6 0 – H S ( systém P M N )
2. 1. 2019

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

z pověření VV PlKKSu uspořádá

SK Škoda VS Plzeň

2. Datum a místo:

Neděle 27. Ledna 2019 - kuželna

SK Škoda VS Plzeň

3. Vedení mistrovství:

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

Rozhodčí

- Deleguje domácí oddíl

1.

4. Odměny rozhodčím:

hradí pořádající oddíl, dle ekonomické směrnice ČKA: 50 kč/hod

5. Přihlášky:

přihlášky se neposílají, hráče-(ky) nominují Okresní kuželkářské svazy
písemnou formou (e-mailem), který zašlou předsedovi STK na adresu:
email@kuzelky-plzen.cz nejpozději do 10. Ledna 2019. Omluvit hráče(čku) z jejího startu může pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz (emailem), který zároveň nahlásí jméno náhradníka-(ce). Jiná forma
omluvy nebude akceptována!!!

6. Rozlosování:

bude provedeno před zahájením Mistrovství

7.

VV PlKKSu hradí:
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.

Úhrada:

8. Zdravotní služba:

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení:
9. Předpis:

hraje se dle systému PMN Plzeňska a ustanovení tohoto Rozpisu

10. Systém:

Hráči-(ky) startují blokovým způsobem přes dvě dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu: 08:30 - 08:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem: 08:50 hod.
začátek startu: 09:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů-(ček) ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 12:30 hod.

11. Časový rozvrh:

12. Podmínky účasti:

platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 10-12 let (dat.nar. 01.07. 2006-30. 06. 2009)
Plzeňsko
Domažlický okres
Loňský vítěz-(ka)

:
:
:
:

Bez omezení
Bez omezení
Varmuža Lukáš
(SKK Rokycany)
Löffelmannová Anna (CB Dobřany)

13. Námitky:

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který
se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu

14. Vítěz a ceny:

Vítěz-(ka) Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2019
Hráči-(ky) na 1.-3. místě získávají medaile a diplomy

15. Povinnosti:

Hráči-(ky) startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní
na e-mailovou adresu: email@kuzelky-plzen.cz

16. Postup na MČR:

na MČR 2019 se v kategorii mladší žactvo nepostupuje.

17. Různé:

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům-(kám) pořádající oddíl je povinen zajistit na
všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a menší koule
zbavené nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající
občerstvení ve všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou
dobu konání Mistrovství

V Plzni 2. 1. 2019

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

