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kategorie 

ŽÁKYNÉ   a    ŽÁCI  
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
1. Řízení : soutěž řídí sportovně technická komise Karlovarského krajského 

kuželkářského svazu. 

2. Pořadatel : rozhodnutím Výkonného výboru KvKKS byl na základě konkurzu 
uspořádáním pověřen kuželkářský oddíl TJ Lomnice.  

3. Datum : STŘEDA 17.března 2010 na dvoudráze KK Chemi čka SOKOLOV  

 
4. Vedoucí 
činovníci : 

Ředitel Mistrovství a hlavní pořadatel budou oznámeni pořádajícím oddílem 
v úvodu soutěže.  
Hlavní rozhodčí :   Hanuš  SLAVÍK 
 

5. Startují : žáci a žákyně 10-14 let (nar. 1.7.1995 až 30.6.2000 včetně) 
– viz Pravidla čl. 9. 

6. Přihlášky : není třeba zasílat, každý okres vyšle daný počet hráčů přímo na start. 

7. Podmínky : platný registrační průkaz a řádný sportovní úbor 

8. Úhrada : hráči startují na vlastní náklady, náklady na uspořádání hradí Karlovarský 
krajský kuželkářský svaz. 

 
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
9. Předpis : pro soutěž platí Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu a tento 

rozpis soutěže. 

10. Systém 
soutěže : 

Žactvo hraje disciplinu 1 x 100 hodů sdružených. 
Systém hry žactva určí vedoucí činovníci  
Postupový klíč do této soutěže není omezen. Podmínkou účasti je pouze 
řádné absolvování Mistrovství okresního svazu (neplatí pro loňské Mistry). 

11. Časový 
rozvrh : 

Středa 17.března 2010 
16:00 - 16:30 hodin – prezence účastníků, odevzdání reg. průkazů 
16:30 - společný nástup, slavnostní zahájení a losování pořadí startu 
17:00 - vlastní zahájení soutěže 
21:00 - ukončení soutěže, vyhlášení výsledků  

12. Námitky : Viz Správní a Disciplinární řád čl. 46 a čl. 3 

13. Titul a ceny: - vítězní hráči získávají titul MISTR KARLOVARSKÉHO KRAJE pro rok 
2010. 
- nejlepší hráči na prvních třech místech obdrží diplomy. 
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- na Mistrovství ČR žáků, které se koná 1.5.2010 v Kutné Hoře, postupuje 
z Karlovarského kraje jeden  žák. 
- na Mistrovství ČR žákyň, které se koná 1.5.2010 v Kroměříži, postupuje 
z Karlovarského kraje jedna  žákyně. 

RŮZNÉ • Pořádající oddíl zajistí vyplnění připravených diplomů. 

• Před vlastním startem má hráč právo na rozcvičku na dráze, kde 
začíná. Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a 
konec vyhlašuje rozhodčí pro všechny hráče společně. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování 
veřejnosti. 

• Výsledkovou agendu soutěže vede a zpracovává hlavní pořadatel. 
Po skončení akce zašle pořádající oddíl úplné výsledky 
odsouhlasené rozhodčím na adresu předsedy STK p.Dobiáše (e-mail 
– kuzelky.kv@seznam.cz). 

• Hlavní rozhodčí pošle do tří dnů na adresu předsedy STK (J.Dobiáš) 
krátkou zprávu s hodnocením akce. 

 
 
 
MISTREM KARLOVARSKÉHO KRAJE se v roce 2009 stali:  
 
Žáci  Ladislav URBAN   (SKK K.Vary) výkon  439 (1x100 HS)  
  (je starší, neobhajuje)      
Žákyně Lucie VAJDÍKOVÁ  (TJ Lomnice) výkon  430 (1x100 HS)  
  (je starší, neobhajuje) 

 
 
 
 
 

Ing. Hanuš  S L A V Í K    Jaroslav D O B I Á Š 
předseda KvKKS      předseda STK 


