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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení : Soutěž řídí Karlovarský krajský kuželkářský svaz  prostřednictvím své Sportovně 
technická komise. 

2. Pořadatel : Soutěž proběhne bez předchozí oddělené kvalifikace a to přímo finálovou částí. 
Uspořádáním byl pověřen kuželkářský oddíl  SOKOL TEPLÁ na čtyřdráze v Teplé. 

3. Datum : sobota 20.února 2016  

4. Vedoucí   
    činovníci : 

Ředitel soutěže (hlavní pořadatel) soutěže bude oznámen pořádajícím oddílem 
v úvodu soutěže. Odpovídá za řádný chod kuželny, vede a odesílá výsledkovou 
agendu, vybírá startovné hráčů. 

Hlavní rozhodčí :   
Rozhodčí  :   
Horní část úboru mají rozhodčí shodně v barvě bílé, případně dle dohody. 

5. Startují : seniorky věku 50 let a starší (datum nejmladší je 30.6.1966) – viz Pravidla čl. 9.  

6. Přihlášky : Není třeba zasílat, startují všechny oprávněné SENIORKY.  

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

• podmínkou účasti hráčky v Mistrovství Karlovarského kraje je řádně odehrané 
Mistrovství oddílu pro rok 2016. Pro kontrolu oprávněnosti startu doručí oddíly 
úplné výsledky  svého Mistrovství oddílu do soboty 20.ledna 2016 na adresu 
předsedy STK - mail - kuzelky.kv@seznam.cz.  

8. Startovné  !!! Startovné: 
• za účast v Mistrovství Karlovarského kraje žen - SENIOREK činí startovné 

100,-Kč za jednu hráčku. 
Částku platí startující ženy 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.  
- za řízení Mistrovství kraje jednotlivců přísluší rozhodčím a hlavnímu pořadateli  

úhrada za výkon funkce ve výši 50,-Kč za hodinu a jízdné dle Ekonomické 
směrnice ČKA.  Stravné se nehradí. 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

10. Předpis : Pro soutěž platí Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu a tento rozpis 
soutěže.  

11. Systém  
      soutěže : 

- start je vypsán v disciplině 1 x 120 HS.  
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12. Časový rozvrh:  SOBOTA 20.února 2016.  
Úvod proběhne klasicky s příslušným losováním účastníků při zahájení.  
K úvodnímu i závěrečnému nástupu jsou povinny nastoupit všechny zúčastněné 
hráčky. 

Do 8:30 hodin  - prezentace hráček, kontrola reg. průkazů a oprávněnosti startu. 
08:30 - uzavření přihlášek, společný nástup, slavnostní zahájení a losování pořadí   
            startu. 
09:00 - vlastní zahájení soutěže. 
15:30 - společné ukončení soutěže, vyhlášení výsledků a představení seniorského  
             MISTRA KRAJE pro rok 2016, zároveň i určení postupujících hráček do  
             Mistrovství ČR 2016. 

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

14. Titul a ceny: - vítězná hráčka získává titul MISTR KARLOVARSKÉHO KRAJE pro rok 2016. 
- nejlepší hráčky na prvních třech místech obdrží diplomy.   
- do Mistrovství České republiky , které se koná 30.4.-1.5.2016    
   v PODĚBRADECH,  postupují  čtyři seniorky.   

RŮZNÉ • Před vlastním startem mají hráčky právo na rozcvičku na dráze, na které 
začínají. 

• Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a konec vyhlašuje 
rozhodčí pro celou nastupující skupinu hráčů společně. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování veřejnosti. 
• Pořádající oddíl zajistí pro nejlepší hráčky vyplnění připravených diplomů. 
• Případná účast rozhodčího jako hráče v Mistrovství kraje je možná. 
• Výsledkovou agendu soutěže vede a zpracovává hlavní pořadatel. 
•  Po skončení akce zašle pořádající oddíl úplné výsledky odsouhlasené 

rozhod čím na adresu předsedy STK (email – kuzelky.kv@seznam.cz) v den 
skončení akce. 

• Hlavní rozhodčí pošle do tří dnů na adresu předsedy STK (J.Dobiáš) stručnou 
zprávu s hodnocením akce. Zároveň s tím zašle hlavní rozhodčí i zjišt ěné 
údaje pro p řihlášení postupujících hrá ček do navazujícího Mistrovství ČR 
seniorek. 

 
 

MISTREM KARLOVARSKÉHO KRAJE se v roce 2015 na drahách v HAZLOVĚ  
stala 

Jana KOMANCOVÁ  
(Jiskra HAZLOV) výkonem 588 bodů (1×120 hs) 

 
 
 
 

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


