Co není v rozlosování, ale je nutné dodržet:
Hráči:
startují na platný registrační průkaz ČKA v řádném sportovním úboru svého
oddílu
Pořádající oddíl:
zajistí občerstvení pro hráče
zajistí, aby se ve všech přilehlých prostorách kuželny nekouřilo – týká se i
tzv. e-cigaret
ve spolupráci s rozhodčím zpracuje po skončení přeborů výsledky do
souboru zaslaného s Rozpisem. Soubor obsahuje 11 listů – pro každou
kategorii zvlášť. Kategorie mladších žáků a žákyň je spojená do jedné
kategorie 10 – 12 a hrají o jednu sadu medailí. Hráči této kategorie si
mohou vybrat, zda-li chtějí startovat ve své kategorii nebo v kategorii
starších žáků (žákyň). Nepotřebné listy – kategorie – lze odstranit - není
podmínkou. V každém listu je předepsaný formát a vzor zápisu – prosím
neměnit! Vyplňují se pouze světle žlutě vybarvené buňky – políčka.
Takto zpracované výsledky zašle pořádající oddíl v co nejkratší době po
ukončení MDO (nejpozději v pondělí do 20.00 hod.) na adresy:
prastil.vaclav@centrum.cz a epko@centrum.cz
Hráčům na prvním až třetím místě budou v místě konání OP předány medaile diplomy budou po vytištění předány dodatečně.
Start hráčů na Mistrovství Plzeňského kraje v kategoriích bez omezení je podmíněn
startem na MDO. Kdo nebude v tabulce, nebude na MPK.
VV OKS Domažlice uděluje Divokou kartu hráči TJ Sokol Kdyně – Viktoru
Pytlíkovi. Dále VV OKS Domažlice žádá hlavního rozhodčího a jednotu pořádající
MDO v kategorii žen – Kuželky Holýšov o umožnění startu v první dvojici Evě
Kotalové z důvodu zajištění MDO v Havlovicích. Děkuji.
Spolu s výsledky zašle pořádající oddíl i případné změny postupujících hráčů na
Mistrovství Plzeňského kraje. Případnou neúčast postupujícího hráče (nemoc,
nepřítomnost – služební povinnosti, atp.) je nutno co nejdříve nahlásit předsedovi
STK z důvodu zajištění náhradníka. Pozvánka na MPK - Rozpis Mistrovství
Plzeňského kraje bude zaslána postupujícím hráčům prostřednictvím pracovníků
uvedených v adresáři oddílů Domažlice jako organizační pracovník oddílu.
Rozpis MDO jednotlivců pro rok 2015, tabulka i tento průvodní dopis jsou (či budou
v nejbližší době) taktéž umístěny na stránkách OKS Domažlice:
http://oksdomazlice.tode.cz/ - Dokumenty OKS.
Praštil Václav
Předseda STK OKS

