
______________________ 
Email -   kuzelky.kv@seznam.cz 

 

 
 
 
 
 

OKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ KARLOVY VARY 
 
 
 

 
 

 
 

2012 
 
 
 

 

MISTROVSTVÍ OKRESU  
 

 

KARLOVY  VARY  
 

 

 

 
kategorie 

 
 
 

JUNIOŘI, JUNIORKY, DOROSTENKY, DOROSTENCI, ŽÁKYNĚ, ŽÁCI 
 



______________________ 
Email -   kuzelky.kv@seznam.cz 

MMIISSTTRROOVVSSTTVVÍÍ    JJEEDDNNOOTTLLIIVVCCŮŮ  

22001122  
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení : soutěž řídí Okresní kuželkářský svaz Karlovy Vary prostřednictvím své sportovně 
technická komise. 

2. Pořadatel : rozhodnutím Výkonného výboru Okresního kuželkářského svazu byl uspořádáním 
pověřen kuželkářský oddíl  SOKOL ÚTVINA.  

3. Datum : neděle  29.ledna 2012   na dvoudráze v Útvině. 

4. Vedoucí      
    činovníci : 

Ředitel Mistrovství a hlavní pořadatel : ČERVENKA Josef. 
Hlavní rozhodčí :  PATKAŇ Jaroslav 
 

5. Startují : Společná soutěž juniorské, dorostenecké a žákovské kategorie. Vyhodnocení bude 
provedeno v každé kategorii zvlášť.  Žáci starší i mladší jsou v této soutěži jedna 
společná kategorie. 

Pozor na věkové kategorie – rozhoduje datum narození: 
Juniorská kategorie – data narození 1.7.1988 až 30.6.1993 
Dorostenecká kategorie – data narození 1.7.1993 až 30.6.1997 
Žákovská kategorie – datum narození 1.7.1997 až 30.6.2002. 

6. Přihlášky : není třeba zasílat, každý oddíl vyšle své hráče přímo na start. 

7. Podmínky : a) platný registrační průkaz a řádný sportovní úbor 

b) podmínkou je řádně odehrané Mistrovství oddílu . Oddíly proto     
    doručí výsledky svého Mistrovství oddílu na adresu předsedy STK    
    p.Dobiáše do 20.ledna 2012. 

8. Startovné !!!  Startovné  za účast v Mistrovství okresu jednotlivců v juniorské kategorii činí 100,- 
Kč za jednoho hráče či hráčku. Dorost a žactvo nastupuje bez úhrady startovného.  
Částku platí startující hráči pořádajícímu oddílu v hotovosti v úvodu soutěže při 
prezenci, a to hlavnímu pořadateli (viz bod 4). Na požádání je pořádající oddíl 
povinen vystavit řádný příjmový doklad.  

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

9. Předpis : pro soutěž platí Pravidla kuželkářského sportu, Soutěžní řád a tento Rozpis 
soutěže. 

10. Systém      
      soutěže : 

-  juniorská kategorie startuje v disciplině 100 hodů  sdružených. 

-  dorostenecká kategorie startuje v disciplině 100 hodů sdružených 

-  Žáci i žákyně startují v disciplině 100 hodů sdružených. 

O vlastním průběhu rozhodnou vedoucí činovníci dle konkrétní situace. 
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 11. Program neděle 29.ledna 2012  
08:00 - 8:30 hodin – presence účastníků, odevzdání reg.průkazů 

08:30 - uzavření přihlášek, společný nástup, slavnostní zahájení a       
            losování pořadí startu 

09:00 - vlastní zahájení Mistrovství okresu. 

14:00 - vyhlášení výsledků a ukončení Mistrovství.  

12. Námitky : Viz  Správní a Disciplinární řád ČKA str.52, článek 46 (vklad 200,-Kč,  řeší 
rozhodčí).  

13. Titul a ceny: 
 

• vítězní hráči všech kategorií (jři, jky, dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně) 
získávají titul MISTR OKRESU KARLOVY VARY pro rok  2012. 

• nejlepší hráči na prvních třech místech obdrží diplomy, které budou předány 
dodatečně. 

Do  Mistrovství KARLOVARSKÉHO KRAJE , které se koná v neděli 19.února 
2011 postupují všichni účastníci z tohoto Mistrovství. 

Konkrétní místo Mistrovství kraje bude upřesněno dodatečně. 

RŮZNÉ • Před vlastním startem mají hráči právo na rozcvičku na dráze, kde  začínají. 
Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a konec jednotně pro  
všechny společně nastupující hráče vyhlašují rozhodčí. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování veřejnosti. 
Úplné výsledky zašle hlavní  rozhodčí (co nejdříve po ukončení akce) na adresu 
předseda STK p.Dobiáše  (kuzelky.kv@seznam.cz). 

  
 
MISTRY OKRESU KARLOVY VARY se v roce 2011 na drahách v Teplé stali: 
 
 
Juniorky - GABRIŠKOVÁ Romana- neobhajuje  (SKK K.Vary)  - 503 kuželek (1x120 HS) 

Junio ři - BESEDA Petr   (Slovan K.V) - 518 kuželek (1x120 HS) 

Dorostenky - HAŠKOVÁ  Milena        - neobhajuje (Slovan  KV) - 460 kuželek (1×120 HS) 

Dorostenci - BOŠKO  Ivan ml.     (Sokol Teplá) - 563 kuželek (1×120 HS) 

Žáci - RYZKA  Daniel    (Slovan  KV) - 433 kuželek (1×120 HS) 
 
 
 
 
 
  
 

Vítězslav V O D E H N A L     Jaroslav D O B I Á Š 
      předseda okresního svazu                předseda STK 


