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kategorie 
JUNIORKY,JUNIO�I, DOROSTENKY, DOROSTENCI, ŽÁKYN� a ŽÁCI 

 
 
 

SOUT�Z VŠECH KATEGORIÍ JE ORGANIZA�N� SPOJENÁ A PROBÍHÁ 
SOU�ASN� NA JEDNÉ KUŽELN� . 

 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
1. �ízení : sout�ž �ídí sportovn� technická komise Krajského kuželká�ského svazu K.Vary. 
 
2. Po�adatel : rozhodnutím výkonného výboru Kraj.kuželká�ského svazu byl na základ�  
                      konkurzu  pov��en uspo�ádáním kuželká�ský oddíl  SLÁVIA Karlovy Vary. 
 
3. Datum : sobota 12.4.2003 na �ty�dráze SLÁVIA Karlovy Vary, Polská ul. 
 
4. Vedoucí : �editel Mistrovství a hlavní po�adatel budou oznámeni p�ed zahájením sout�že. 
    �inovníci   hlavní rozhod�í   -   p.Ota  M A R Š Á T 
                      rozhod�í              -   pp.Vladislav ŠNICER, Vl.�ERNOHOUS, Zd.CHMEL ml.  
                                                                   
5. Startují : Junio�i a juniorky  19-23 let (data nar. v rozmezí  1.7.1979 až 30.6.1984 v�.)  

  dorostenci a dorostenky 15-18 let (data nar. v rozmezí 1.7.1984 až 30.6.1988 v�.) 
                      žáci a žákyn�                  10-14 let (data nar. v rozmezí  1.7.1988 až 30.6.1993 v�.) 
 
6. P�ihlášky : do sout�že není stanoven postupový klí� a proto se startuje na základ� p�ihlášky   
                      hrá�� oddílem na adresu STK (Dobiáš –  E-mail).Kone�ný termín p�ihlášek  

  byl stanoven na 5.3.2003.                         
                      Teprve v  p�ípad� nadm�rného zájmu by byl operativn� stanoven a vyhlášen  
                      postupový klí�. 
 
7. Podmínky: platný registra�ní pr�kaz a �ádný sportovní úbor 

ú�asti        
 



8. Úhrada : hrá�ky i hrá�i startují na vlastní náklady, náklady na uspo�ádání hradí Krajský     
                      kuželká�ský svazy Karlovy Vary.  

  
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
9. P�edpis : pro sout�ž platí Pravidla kuželká�ského sportu, Sout�žní �ád a tento rozpis 

sout�že. 
 
10. Systém :  Všichni ú�astníci startují v disciplin� 1x120 hod� sdružených – mimo žactva,  
                       které startuje na 1x100 sdružených. 
                       Na dráhy se nastupuje vždy blokovým systémem. 
 
    Detailní a konkrétní pr�b�h stanoví vedoucí funkcioná�i dle skute�né situace a  
                       složení  ú�astník�.. Hlavnímu rozhod�ímu se ponechává právo zm�nit p�ípadn�     
                       disciplinu dorostenek na 100 hod� sdružených, aby nevznikly zbyte�né �asové  
       mezery. 
               
11. �asový : sobota 12.4.2003 
      rozvrh   7,30  -  8,00 hodin – presentace ú�astník�, odevzdání reg.pr�kaz� 
  8,00  -  uzav�ení p�ihlášek, spole�ný nástup, slavnost.zahájení a losování 
  8,30  -  vlastní zahájení sout�že 
                             18,00 -  spole�ný nástup, vyhlášení výsledk�, ukon�ení Mistrovství.                 
                     
12. Námitky : viz Pravidla kuž.sportu str.24 – 25. Námitka i vklad se p�edává hl.rozhod�ímu. 
 
13. Titul a :  -   Vít�zní hrá�ky a hrá�i ve všech kategoriích získávají titul MISTR   

        KARLOVARSKÉHO KRAJE pro rok 2003. 
- Nejlepší hrá�i na prvních t�ech místech obdrží diplomy (p�edání bude    

dodate�n�) a od po�ádajícího oddílu upomínkové p�edm�ty.  
 

PO�ET POSTUPUJÍCÍCH DO JEDNOTLIVÝCH MISTROVSTVÍ �ESKÉ REPUBLIKY 
BUDE UP�ESN�N V ROZPISECH  M-�R.   
 
MISTROVSTVÍ �eské republiky žák� a žáky� se koná spole�n� 10.5.2003 
v Jihlav�, disciplina je 1x100 sdružených. 
 
MISTROVSTVÍ �eské republiky  dorostenc� se koná 3.-4.5.2003 v P�erov�, 
disciplina 2x120 h sdružených. 
 
MISTROVSTVÍ �eské republiky dorostenek se koná 3.-4.5.2003 ve 
Val.Mezi�í�í, disciplina 2x120 h sdružených. 
 
MISTROVSTVÍ �eské republiky junior� se koná 3.-4.5.2003 v Chomutov�, 
disciplina 2 x 120 h sdr. 
 



MISTROVSTVÍ �eské republiky juniorek se koná 3.-4.5.2003 v Krom��íži, 
disciplina 2 x 120 h sdr. 

 
R	ZNÉ 

- Každý z hrá�� je povinen zapisovat start jiného hrá�e dle ur�ení rozhod�ím. 
 
- P�ed vlastním startem mají hrá�i právo  na rozcvi�ku na dráze, kde za�ínají. 

Délka rozcvi�ky se stanovuje na t�i minuty a její za�átek a konec pro 
všechny  nastupující spole�n� vyhlašuje rozhod�í. 

 
- Po�adatel je povinen zajistit tiskopisy pro zapisování start� jednotlivých  

hrá�� a výsledkovou tabuli pro informování ve�ejnosti. 
 
- Úplné výsledky zpracuje hlavní rozhod�í do t�í dn� po ukon�ení akce a 

zašle na adresu p�edsedy STK p.Dobiáše ( použít E-mail). Zárove� s nimi 
zašle všechny údaje postupujících pro p�ihlášení do M-�R – viz Rozpisy 
M-�R. 

  
MIST�I KARLOVARSKÉHO KRAJE  v lo�ském roce 2002 
 

JUNIO�I  -  OBRU�A     František      Slávia K.Vary výkonem 864    (2x100) 
JUNIORKY  -  VIEWEGOVÁ Hana   Jiskra Aš  výkonem 414    (1x100)    
DOROSTENCI -  PAVLÍK  Tomáš  Slávia K.Vary výkonem 426    (1x100) 
DOROSTENKY -  POSPÍŠILOVÁ Michaela  Slávia K.Vary výkonem 425    (1x100) 
ŽÁCI   -  KOPECKÝ Michal  Slávia K.Vary výkonem 247    (1x60) 
ŽÁKYN�   -  GABRIŠKOVÁ Romana  SKK K.Vary výkonem 228    (1x60)
  

 
    
 
        
 

Vít�zslav  V O D E H N A L      Jaroslav   D O B I Á Š 
p�edseda         p�edseda  STK 
Karlovarského krajského kuželká�ského svazu 

 


