MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ
CHEB-SOKOLOV
http://ch-so.kuzelky.net/
Výkonný výbor svazu vyhlašuje

Mistrovství meziokresu Cheb-Sokolov jednotlivců
DOROSTENEK a DOROSTENCŮ
o MISTRA PRO ROK 2006
ROZPIS
-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

Všeobecná ustanovení :
1. Místo a pořadatel :

kuželna SKK Kraslice – oddíl kuželek SKK Kraslice

2. Datum :

sobota 25.února 2006

3. Organizace :
ředitel mistrovství :

Jan HORÁK

hlavní rozhodčí :
rozhodčí :
pracovník Mo svazu :

Pavel BENEDA
František ŠATRA
František ŠATRA

4. Přihlášky :

a) oddíly nezasílají ! Vychází se z předpokladu, že všechny oddíly kteří někoho v této
kategorii mají, tuto soutěž obešlou. Pouze v případě, že oddíl nebude vysílat svého
zástupce žádného, je nutné včas toto pořadateli oznámit z organizačních důvodů !
Z předběžných vyjádření oddílů vyplývá, že jednotlivé oddíly vyšlou své zástupce v těchto
počtech: Kraslice a Cheb po 2 dorostencích, Šabina 3 dorostence, Hazlov 7 dorostenců a
4 dorostenky, Aš 1 dorostence a 4 dorostenky, tj. maximální možná účast 23 mládežníků
(15 hochů a 8 děvčat).
Kontakty :
Jan Horák - M: 607 615 985, TB: 352 696 392, e-mail: h.horak@seznam.cz

5. Úhrada :

Meziokresní svaz hradí (viz USNESENÍ bod 4e) ze SZO MoKS r. 2005):
– pořadateli pronájem kuželny ve výši 200,- Kč/hod za celou kuželnu
– hlavnímu a jednomu dalšímu rozhodčímu a delegovanému pracovníkovi MoKS odměnu
za výkon funkce ve výši 30,- Kč/hod (cestovné hradit těmto jen v případě, pokud někomu
vznikne nárok tím, že tyto funkce nelze obsadit z pořadatelského oddílu ve výši dle
skutečně vzniklých nákladů nebo 3,- Kč/km v případě užití vozidla).

6. Zdravotní dozor :

zajistí pořadatel

Technická ustanovení :
7. Rozlosování :

bude provedeno před zahájením mistrovství

8. Pravidla :

hraje se dle platných sportovně-technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto
rozpisu

9. Systém :

dorostenky i dorostenci všichni 1×120 hs v pořadí dle rozlosování blokovým způsobem
s tím, že vylosovaná čísla 1, 5, 9 atd. znamená zahájení startu na dráze č. 1 (čísla 2, 6,
10, atd. na dráze č. 2,….atd.). Střídání drah dle bodu 4.1.2 „Soutěžního řádu“. Výsledné
pořadí bude dáno prostou výší jednotlivých výkonů !
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10. Startují :

děvčata a chlapci 15 – 18 let (tj. narození v době od 1. 7. 1987 do 30. 6. 1991 včetně
– viz „Pravidla kuželkářského sportu“ – bod 1.6.1) s platným registračním průkazem.

11. Časový pořad :

Obě kategorie společně:
8.00 - 8.30 prezence účastníků;
8.30 – 9.00 zahájení společným nástupem a rozlosování;
9.00 vlastní start hráčů – nejprve dívky, následně chlapci.
Mistrovství budou ukončena společným nástupem účastníků s vyhlášením výsledků a
„Mistra“ meziokresu Cheb-Sokolov, předáním pohárů, medailí a diplomů.

12. Námitky :

mohou být podány do 15 minut po skončení startu hráče, u něhož došlo k pochybnostem
písemnou formou se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu (viz „Pravidla“ bod 2.6)

13. Titul a ceny :

hráč / hráčka s nejlepším dosaženým výkonem získá titul „MISTR MEZIOKRESU CHEBSOKOLOV PRO ROK 2006“, putovní pohár, pohár do trvalého vlastnictví, diplom a medaili.
Jednotlivci na druhém a třetím místě obdrží diplom a medaili.

14. Postup :

Dorostenci: kolik prvních v pořadí postoupí do krajského mistrovství jednotlivců bude
určeno později.
Dorostenky: dtto Dorostenci + Pavlína Jedličková z Aše (obhájkyně titulu za rok 2005)
Při neúčasti P. Jedličkové (případně kohokoliv ze stanoveného počtu hráček a hráčů)
postupuje další hráč v pořadí.
Datum MJ Karlovarského kraje je stanoven na 29. 4. 2006.
Místo konání: prozatím neurčeno.
Případné změny budou včas oznámeny !

15. Výsledky :

předseda STK MoKS zajistí zaslání výsledkové listiny formou „Zpravodaje“ (věnovaný
všem kategoriím), všem oddílům včetně celkového hodnocení s případnými připomínkami
účastníků.

16. Různé :

- rozcvička na dráze dle čl.5 „Soutěžního řádu“
- start hráčů pouze v řádném sportovním úboru
- pořadatel zajistí výsledkovou tabuli
- pořadatel zajistí pro účastníky možnost občerstvení na kuželně nebo v její bezprostřední
blízkosti
Mistry a obhájci z loňského mistrovství jsou :
Dorostenky :
Kateřina B R I L L O V Á
Dorostenci :
Marian
BÁLINT

- Jiskra Aš
- Jiskra Aš

výkon 456
výkon 462

S přáním úspěchu v soutěži a pozdravem „HODU ZDAR“ po zbytek kuželkářského roku.

Cheb 9.2.2006
Hanuš S l a v í k
předseda STK MoKS Cheb-Sokolov

František Š a t r a
předseda MoKS Cheb-Sokolov
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