Mistrovství jednotlivců pro rok 2014 (04. 01. a 02. 02. 2014).
Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou
startu na MPK je účast na MDO – absolvování celého startu – 60/100/120 HS!
Výpočet účastníků kategorie muži a senioři pro rok 2014.
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kuželna:

Muži ……………………….. => Pec

100 HS – 24 hráčů (sobota)

Senioři ……………………… => Holýšov

100 HS – 24 hráčů (sobota)

Seniorky, ženy, juniorky

..…… => Kdyně

120 HS (sobota)

Junioři, dorostenci, dorostenky,
žáci, žákyně, ml, žactvo

…….. => Újezd

100 (60) HS (neděle)

VOLNO ……………………. => Díly a Havlovice
-

mladší žáci a mladší žačky, kteří jsou zvyklí hrát menšími – dětskými koulemi si je na MDO
přivezou s sebou do Újezda, kde mají k dispozici jenom 3 dětské koule

Praštil Václav
předseda STK
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
muži na 1 x 100 HS pro rok 2014

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Pec
Věková kategorie: 24 let a starší (narozeni 30. 06. 1990 a dříve)
Datum konání:

sobota 04. 01. 2014

Startují:

24 mužů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na platný
registrační průkaz ČKA

1. skupina:

prezentace a losování v 8:45 hod., zahájení v 9:00 hod.
účastníci: Holýšov – 4 hráči, Havlovice - 6 hráčů, Pec - 2 hráči

2. skupina:

prezentace a losování ve 13:00 hod., zahájení hned po odehrání 6 dvojice (cca ve
13:30 hod.)
účastníci: Újezd – 3 hráči, Díly - 2 hráči, Kdyně – 6 hráčů + Zenefels Jiří –
přeborník okresu (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na volné
místo oddílu Sokol Kdyně).

.
MPK mužů se hraje v sobotu 01. 02. 2014 na kuželně SKK Rokycany, kam postupuje
prvních 7 hráčů + Pytlík Viktor. Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast,
přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí MDO.
Semifinále ČR mužů se hraje v termínu 01. – 02. 03. 2014 - bude včas upřesněno
Mistrovství ČR mužů se hraje v termínu 03. – 04. 05. 2014 – bude včas upřesněno

Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz . Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
senioři na 1 x 100 HS pro rok 2014

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl Kuželky Holýšov
Věková kategorie: senioři 50 let a více (narozeni 30. 06. 1964 a dříve)
Startují:

24 seniorů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na
platný registrační průkaz ČKA

Datum konání:

sobota 04. 01. 2014

1. skupina

prezentace a losování v 8:45 hod., zahájení v 9:00 hod.
účastníci: Kdyně – 5 hráčů, Holýšov – 4 hráči, Újezd - 3 hráčů,

2. skupina

prezentace a losování ve 13:00 hod., zahájení hned po odehrání 6 dvojice hráčů
(cca ve 13:30 hod.)
účastníci: Díly – 3 hráči, Pec – 2 hráči, Havlovice – 6 hráčů + Rádl Jiří přeborník
okresu (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na volné místo oddílu
TJ Havlovice).

MPK seniorů se hraje v sobotu 01. 02. 2014 na kuželně SK Škoda VS Plzeň, kam postupuje prvních
13 hráčů. Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na
dalšího hráče v pořadí MDO.
Semifinále ČR seniorů se hraje v termínu 01. – 02. 03. 2014 - bude včas upřesněno
Mistrovství ČR seniorů se hraje v termínu 03. – 04. 05. 2014 – bude včas upřesněno

Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz . Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
dorostenci a junioři na 1 x 100 HS pro rok 2014

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl pořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Újezd sv. Kříže
Věková kategorie: dorostenci 15 – 18 let (narozeni 01. 07. 1995 – 30. 06. 1999)
junioři
19 – 23 let (narozeni 01. 07. 1990 – 30. 06. 1995)
Startují:

dorostenci a junioři ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný
registrační průkaz ČKA

Datum konání:

neděle 02. 02. 2014
prezentace a losování cca v 13:45 hod., zahájení hned po odehrání kategorie
dorostenek cca ve 14:15 hod.

Organizační pokyny:
Junioři nastupují po skončení kategorie žákovské a dorostenecké. V případě lichého počtu hráčů v
předchozích kategoriích nastoupí do dvojice hráč následující kategorie s nejnižším číslem. Každá
kategorie bude po odehrání ukončena vyhlášením výsledků.
MPK se hrají:
dorostenci v neděli 02. 03. 2014 na kuželně TJ Slavoj Plzeň – počet neomezen
junioři
v sobotu 01. 03. 2014 na kuželně CB Dobřany – počet neomezen.

Mistrovství ČR dorostenců se hraje 26. – 27. 04. 2014
juniorů se hraje 03. – 04. 05. 2014
kuželny a počty hráčů budou včas upřesněny

Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz . Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
juniorky, ženy a seniorky na 1 x 120 HS pro rok 2014

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Kdyně
Věková kategorie:

juniorky 19 – 23 let (narozené 01. 07. 1990 – 30. 06. 1995)
ženy
24 let a více (narozené 30. 06. 1990 a dříve)
seniorky 50 let a více (narozené 30. 06. 1964 a dříve)

Startují: juniorky, ženy a seniorky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na
platný registrační průkaz ČKA
Datum konání:

sobota 04. 01. 2014
prezentace a losování: juniorky a seniorky v 8:30 hod., zahájení v 09:00 hod.
ženy v 10:30 hod., zahájení cca v 11:00 hod.

Organizační pokyny:
Seniorky hrají po skončení kategorie juniorek, v případě neúplného počtu na čtyřdráze
v předchozí kategorii nastoupí do dvojice seniorka s nejnižším číslem. Dále pokračují
stejným způsobem ženy při neúplném počtu seniorek. Každá kategorie bude po odehrání
ukončena vyhlášením výsledků.
MPK se hraje v sobotu 01. 02. 2013:
ženy na kuželně TJ Sokol Kdyně. Postupuje prvních 6 hráček + Lukášová Ivana,
seniorky na kuželně TJ Sokol Kdyně. Postupuje prvních 8 hráček
juniorky v sobotu 01. 03. 2014 na kuželně CB Dobřany – počet neomezen.
- Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na další hráčku
v pořadí MDO (kategorie ženy a seniorky)
Semifinále ČR žen a seniorek se hraje v termínu 01. – 02. 03. 2014 - bude včas upřesněno
Mistrovství ČR juniorek, žen a seniorek se hraje v termínu 03. – 04. 05. 2014 – bude včas upřesněno
Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz . Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
dorostenky na 1 x 100 HS pro rok 2014

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Újezd sv. Kříže

Věková kategorie: dorostenky 15 - 18 let (narozené 01. 07. 1995 – 30. 06. 1999)

Startují:

dorostenky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na
platný registrační průkaz ČKA

Datum konání:

neděle 02. 02. 2014
prezentace a losování v 13:00 hod., zahájení cca ve 13:30 hod.

Organizační pokyny:
Dorostenky nastupují po skončení žákovských kategorií; v případě lichého počtu hráčů v
předchozí kategorii nastoupí do dvojice dorostenka s nejnižším číslem. Vyhlášení výsledků bude
provedeno po odehrání poslední dorostenky.

MPK se hrají: dorostenky v neděli 02. 03. 2014 na kuželně TJ Slavoj Plzeň – počet neomezen

Mistrovství ČR dorostenek se hraje 26. – 27. 04. 2014 - kuželna a počty hráček budou včas upřesněny

Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz. Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců
v kategorii
žáci, žákyně na 1 x 100 pro rok 2014 a
mladší žactvo na 1 x 60 HS pro rok 2014
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Újezd sv. Kříže
Věková kategorie: mladší žactvo 10 – 12 let (narozeni 01. 07. 2001 – 30. 06. 2004) – 60 HS
žáci, žákyně 13 – 14 let (narozeni 01. 07. 1999 – 30. 06. 2001) – 100 HS
žáci, žákyně a mladší žactvo ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na
platný registrační průkaz ČKA

Startují:

Datum konání:

neděle 02. 02. 2014
prezentace a losování v 8,30 hod, zahájení v 9,00 hod.

Organizační pokyny:
MDO na kuželně zahajuje mladší žactvo, v případě lichého počtu nastoupí do dvojice žákyně s
nejnižším číslem. Žákyně dále pokračují stejným způsobem a v případě lichého počtu nastoupí do
dvojice žák s nejnižším číslem. Každá kategorie bude po odehrání ukončena vyhlášením výsledků.
Mladší žactvo hraje s koulí o průměru 15 cm; Pokud se hráči či hráčce nepodaří v dorážce porazit
devítku maximálně na tři hody, postaví se mu po nich opět všech devět kuželek a započítají se mu jen ty
kuželky, které skutečně porazil; Pokud koule projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny
35 cm (např. kuželky č. 1 a 2) a žádnou z nich neporazí, hod se opakuje.
Do kraje postupuje neomezený počet hráčů i hráček. Věková kategorie 10 – 12 let hraje bez nároku na
postup do republikového přeboru – republikový přebor pro tuto kategorii není.
MPK žáků, žákyň a mladšího žactva se hrají v neděli 02. 03. 2014 na kuželně SK Škoda VS Plzeň počet hráčů v těchto kategoriích je neomezen

Mistrovství ČR žáků se hraje 26. – 27. 04. 2014 – bude včas upřesněno

Povinnosti: Zpracování a odeslání výsledků pouze elektronicky na STK: prastil.vaclav@centrum.cz a
epko@centrum.cz . Výsledky zasílejte pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem.

Jana Kuželková,
předsedkyně OKS

Praštil Václav,
předseda STK OKS
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