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kategorie 

ŽENY a SENIORKY 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. 

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

2. Pořadatel : rozhodnutím Výkonného výboru Okr.kuželkářského svazu byl  uspořádáním 
pověřen kuželkářský oddíl – SOKOL TEPLÁ . 

3. Datum : sobota  28.ledna 2012   na čtyřdráze v Teplé,  

4. Vedoucí      
    činovníci : 

Ředitel Mistrovství i hlavní pořadatel bude oznámen a představen pořádajícím 
oddílem v úvodu soutěže. 

Hlavní rozhodčí :  ZMEŠKALOVÁ  Zdeňka 
Rozhodčí           :  ČÍŽKOVÁ Jana 

5. Startují : Ženy ve věku 24 let a starší – datum narození nejmladší je 30.6.1988.  
Soutěže seniorek se mohou zúčastnit hráčky narozené 30.6.1962  a starší. 

6. Přihlášky : není třeba zasílat, každý oddíl vyšle daný počet hráček 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. 

c) hráčka se může zúčastnit buď soutěže žen nebo seniorek (pokud   
    splňuje podmínky) – ale není možná účast v obou soutěžích !!!  

Při presenci, tj.DOPŘEDU, uvedou seniorky ve které kategorii má být jejich 
výsledek započítán – zda mezi ženy nebo seniorky. 

8. Startovné !!!  Startovné  za účast v Mistrovství okresu jednotlivců činí 100,- K č za jednu hráčku. 
Částku platí startující hráčky 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.  

9. Úhrada : hráčky startují na vlastní náklady, náklady na uspořádání (rozhodčí) hradí Okresní 
kuželkářský svaz Karlovy Vary v předem dohodnuté výši. 

 
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ. 

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

V soutěži startují všechny oprávněné hráčky a  to na jeden start 120 hodů 
sdružených. Rozlosování soutěže bude společné bez ohledu na to, ve které 
kategorii hráčka startuje. Vyhodnocení výsledků však bude provedeno odděleně. 
 

PRO JEDNOTLIVÉ ODDÍLY NEBYL  STANOVEN  ŽÁDNÝ  OMEZUJÍCÍ  
POSTUPOVÝ  KLÍČ. 

12. Program 08:00 - 08:30 hodin – presence účastníků, odevzdání reg.průkazů,úhrada   
            startovného. 

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

09:00 - vlastní zahájení Mistrovství okresu  

14:00 - vyhlášení výsledků a ukončení Mistrovství.  

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

14 Titul a ceny: 
 

• vítězné hráčky obou kategorií (ženy i seniorky) získávají titul MISTR OKRESU 
KARLOVY VARY pro rok  2012. 

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

• Do Mistrovství KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012, které se koná 18.února 2012 
na drahách KK K.Vary, postupuje z Karlovarského okresu celkem 6 žen  
(5+loňský Mistr karlovarského kraje D.Stašová)  a  3 seniorky .  

RŮZNÉ • Před vlastním startem má hráčka právo na rozcvičku na dráze, kde  začíná. 
Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a konec jednotně pro 
všechny společně nastupující hráčky vyhlašují rozhodčí. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování veřejnosti. 

• Případná účast rozhodčího jako hráče v Mistrovství je možná. 

• Úplné výsledky zašle hlavní  rozhodčí  co nejdříve po ukončení akce na adresu 
předsedy STK p.Dobiáše (kuzelky.kv@seznam.cz). 

 
 
MISTREM OKRESU KARL.VARY se v roce 2011 na KK K.Vary staly a právo obhajoby mají: 
 
 

Ženy  - STAŠOVÁ Daniela  (Slovan KV)  - 564 kuželek (1×120 HS) 

Seniorky -  ŽIVNÁ Irena    (TJ Jáchymov) - 548 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 


