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kategorie 

Ž E N Y + SENIORKY 
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 SOKOL TEPLÁ.  

3. Datum : sobota 12. března 2011 na čtyřdráze u hřiště v Teplé. 

4. Vedoucí    
    činovníci : 

Ředitel Mistrovství a hlavní pořadatel budou oznámeni pořádajícím oddílem 
v úvodu soutěže. 
Hlavní rozhodčí : Luboš CHARVÁT 
Rozhodčí           : Ing. Jana Čížková 
Horní část úboru mají rozhodčí shodně v barvě bílé, případně dle domluvy. 

5. Startují : ženy 24 let a starší (datum narození nejmladší je 30.6.1986). 
seniorky 50 let a starší (datum narození nejmladší je 30.6.1960)  

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

7. Podmínky : a) platný registrační průkaz a řádný sportovní úbor 
b) hráčka se může zúčastnit buď soutěže žen, nebo seniorek (pokud splňuje 
podmínky) – ale není možná účast v obou soutěžích !!! 

8. Startovné  !!! Startovné  za účast v Mistrovství Karlovarského kraje jednotlivkyň – žen i seniorek- 
činí 100,- K č za jednu hráčku. Částku platí startující hráčky pořádajícímu oddílu v 
hotovosti v úvodu soutěže při prezentaci, a to hlavnímu pořadateli (viz bod 4). Na 
požádání je pořádající oddíl povinen vystavit řádný příjmový doklad. 

9. Úhrada : hráčky startují na vlastní náklady, náklady na činnost rozhodčích hradí Karlovarský 
krajský kuželkářský svaz. Cestovné rozhodčím se nehradí. 

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

soutěže. 

11. Systém   
      soutěže : 

-  16 žen           1 x 120 HS   
-  12 seniorek   1 x 120 HS  
Soutěže seniorek a žen proběhnou odděleně a rovněž vyhodnocení bude pro 
každou kategorii zvlášť – viz bod 12.  

PRO JEDNOTLIVÉ OKRESY BYL POČET ÚČASTNÍKŮ STANOVEN TAKTO: 
OKRES CHEB-SOKOLOV - 9+1 žen, 8+1 seniorek 
OKRES K.VARY - 6 žen,       3 seniorky 
CELKEM - 16 žen, 12 seniorek  
(1 = obhájce loňského titulu). Pokud se loňská obhájkyně titulu soutěže nezúčastní, připadá toto 
postupové místo danému okresu. 
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12. Časový rozvrh: Sobota 12.b řezna 2011 
07:30 - 8:00 hodin – prezence seniorek, odevzdání reg. průkazů 
08:00 - uzavření přihlášek, společný nástup seniorek, slavnostní zahájení a  

  losování  pořadí startu 
08:30 - vlastní zahájení soutěže 
11:45 - ukončení soutěže seniorek, vyhlášení výsledků a postupujících na M-ČR. 
11:00 - 12:00 hodin – prezence žen, odevzdání reg.průkazů. 
12:00 - uzavření přihlášek žen, společný nástup žen, slavnostní zahájení 
12:30 - vlastní zahájení soutěže  
17:00 - ukončení soutěže žen, vyhlášení výsledků žen a postupujících na M-ČR. 

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

14. Titul a ceny: - vítězné hráčky obou kategorií získávají titul MISTRYNĚ   
  KARLOVARSKÉHO KRAJE pro rok 2011. 
- nejlepší hráčky na prvních třech místech obdrží diplomy. 
- na Mistrovství České republiky žen , které se koná 7.- 8.5.2011 v       
  Rosicích u Brna postupují z Karlovarského kraje  čtyři  hráčky. 
- na Mistrovství České republiky seniorek , které se koná 7. – 8.5.2011  
  v Pelhřimově postupuje z Karlovarského kraje pět seniorek. 

RŮZNÉ • Před vlastním startem má hráčka právo na rozcvičku na dráze, na které 
začíná. Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a konec 
vyhlašuje rozhodčí společně pro celou čtveřici hráček. 

• Pořádající oddíl zajistí vyplnění připravených diplomů. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování veřejnosti. 

• Případná účast rozhodčího jako hráče v Mistrovství je možná. 

• Výsledkovou agendu soutěže vede a zpracovává hlavní pořadatel. Po 
skončení akce zašle pořádající oddíl úplné výsledky odsouhlasené 
rozhodčím na adresu předsedy STK p.Dobiáše (mail). 

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

 

MISTRYNÍ KARL. KRAJE v kategorii ŽENY se v Hazlově roce 2010 stala a právo obhajoby 
má 
Zuzana KOŽÍŠKOVÁ  (loni Šabina, nyní Hazlov)  výkonem       574 kuželek  (1 x 120 HS) 
 
MISTRYNÍ K KRAJE v kategorii SENIORKY se v Hazlově v roce 2010 stala a právo obhajoby 
má 
Helena GLADAVSKÁ   (Loko Cheb) výkonem   524 kuželek  (1 x 120 HS) 
 
 

 
 
 
 

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


