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Ž E N Y 

 
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  uspo�ádáním  pov��en kuželká�ský oddíl  SOKOL  T E P L Á. 
 
3. Datum : sobota 26.4.2003 na �ty�dráze v TEPLÉ. 
 
4. Vedoucí : �editel Mistrovství a hlavní po�adatel budou oznámeni p�ed zahájením sout�že 
    �inovníci   hlavní rozhod�í         -   p.Václav  V L � E K 
                      rozhod�í                    -   p.Luboš AXAMSKÝ  
                        
5. Startují : ženy starší 24 let ( datum nejmladší 30.6.1979). 
 
6. P�ihlášky : není t�eba zasílat, okresy vyšlou daný po�et hrá�ek p�ímo na start. 
 
7. Podmínky: platný registra�ní pr�kaz a �ádný sportovní úbor. Ú�astnice tohoto Mistrovství 

žen   
    ú�asti         se nem�že zú�astnit M-Karl.kraje v kategorii seniorek ani naopak - je možné se   

  zú�astnit pouze jedné krajské sout�že.  
 

8. Úhrada : hrá�ky startují na vlastní náklady, náklady na uspo�ádání hradí Krajský   
                      kuželká�ský  svaz 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 :  20 hrá�ek              -  jeden start 120 hod� sdružených ( 4 x 30 hod� sdr) 
                       Na dráhy se nastupuje vždy blokovým systémem. 
                        
   PRO JEDNOTLIVÉ  OKRESY BYL PO�ET Ú�ASTNÍK� STANOVEN TAKTO: 



OKRES Karlovy Vary                   -      6 hrá�ek 
          OKRES  SOKOLOV - CHEB         -     13+1 hrá�ek   (1 = obhájce lo�ského titulu) 
          CELKEM                                      20 ú�astnic   
Pokud se lo�ská obhájkyn� nezú�astní, p�ipadá toto postupové místo okresu Sokolov-Cheb. 
 
11. �asový : sobota 26.4.2003 
      rozvrh   8,00  -  8,30 hodin – presentace ú�astníc, odevzdání reg.pr�kaz� 
  8,30  -  uzav�ení p�ihlášek, spole�ný nástup, slavnost.zahájení a losování 
  9,00  -  vlastní zahájení sout�že                                      
                             15,30 -  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�zná hrá�ka získá titul MISTRYN� KARLOVARSKÉHO KRAJE  pro rok 2003 
      ceny    -   nejlepší hrá�ky na prvních t�ech místech obdrží diplomy (p�edání bude   
           dodate�n�) a od po�ádajícího oddílu upomínkové ceny. 

- Po�et postupujících do Mistrovství �ESKÉ REPUBLIKY, které  se   koná  
10. – 11.5.2003  v ROKYCANECH (2x120 hs) bude up�esn�n dodate�n� 
Rozpisem Mistrovství �R. 

 
R�ZNÉ 

- každá hrá�ka je povinna zapisovat start jiné hrá�ky dle ur�ení rozhod�ím. 
- P�ed vlastním startem mají hrá�ky 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�ek a výsledkovou tabuli pro informování ve�ejnosti. 

- P�ípadná  ú�ast rozhod�ího jako hrá�e v Mistrovství je možná. 
- Úplné výsledky zpracuje hlavní rozhod�í do t�í dn� po ukon�ení akce a 

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

 
MISTRYNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE se v lo�ském roce 2002 stala a titul obhajuje 

 
V�ra MARTINCOVÁ   -  TJ Lomnice  -  výkonem   824  kuželek   (2x100 hod� sdružených) 

 
 

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 


