POZOR – ZMĚNA
Z důvodu ligového zápasu ve fotbale mezi družstvy
FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha dne 12.03.2011
bylo nutno změnit termíny konání Mistrovství Plzeňského Kraje
v kategorii žen, seniorek, dorostenců a dorostenek a to následujícím způsobem:
- kategorie žen a seniorek se přesunula v rámci stejné kuželny
SK Škoda VS Plzeň ze soboty 12.03.2011 na neděli 13.03.2011;
- kategorie dorostenců a dorostenek se přesunula v rámci neděle 13.03.2011 z
kuželny SK Škoda VS Plzeň na kuželnu SKK Rokycany.

Níže jsou nové, opravené rozpisy dotčených kategorií. Tímto prosím pořádající oddíly TJ Havlovice a
Kuželky Holýšov o předání opravených rozpisů postupujícím hráčům na krajské přebory – MPK 2011.
Ostatní kategorie jsou beze změn.

Praštil Václav,
předseda STK OKS

Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
okresního přeboru jednotlivců v kategorii:
juniorek, žen a seniorek v kuželkách na 1 x 100 hodů pro rok 2011.

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Havlovice
Věková kategorie: juniorky 19 – 23 let (narozené 1. 7. 1987 – 30. 6. 1992)
ženy 24 let a více (narozené 30. 6. 1987 a dříve)
seniorky 50 let a více (narozené 30. 6. 1961 a dříve)
Startují: juniorky, ženy a seniorky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu.
Datum konání:

sobota 19. 2. 2011.
Presentace a losování v 8,30 hod., zahájení v 9,00 hod.

Organizační pokyny:
Od 9,00 hodin hrají seniorky samostatně, v případě lichého počtu (3 nebo 5) nastoupí
do dvojice žena s nejnižším číslem, juniorky a ženy budou dále pokračovat. Kategorie
seniorek bude po jejich odehrání ukončena s vyhlášením výsledků.
Krajské přebory se konají:
v sobotu 12. 3. 2011 juniorky na kuželně CB Dobřany, počet hráček je neomezen
v neděli 13. 3. 2011 ženy na kuželně Škoda VS Plzeň. Postupuje prvních 6 hráček + Kouříková Iveta
v neděli 13. 3. 2011 seniorky na kuželně Škoda VS Plzeň. Postupují první 4 hráčky + Kořanová Marta
Mistrovství ČR se konají 7. - 8. 5. 2011:
juniorky - na kuželně ve Valašském Meziříčí (z KP postupuje 1 hráčka)
ženy
- na kuželně v Rosicích (z KP postupují 2 hráčky)
seniorky - na kuželně v Pelhřimově (z KP postupují 3 hráčky)
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

Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
okresního přeboru jednotlivců v kategorii:
dorostenců a dorostenek na 1 x 100 HS pro rok 2011.

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl Kuželky Holýšov
Věková kategorie: 15-18 let (narozeni 1. 7. 1992 – 30. 6. 1996)
Startují: dorostenci a dorostenky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu.

Datum konání:

neděle 20. 2. 2011.
presentace a losování v 8,30 hod., zahájení v 9,00 hod.

Krajské přebory dorostenců a dorostenek se konají v neděli 13. 3. 2011 na kuželně SKK Rokycany.
Počet hráčů v obou kategoriích je neomezen.

Mistrovství ČR se konají 30. 4. - 1. 5. 2011:
dorostenky
- na kuželně v Horním Benešově (z KP postupují 3 hráčky)
dorostenci
- na kuželně v Jihlavě (z KP postupují 3 hráči)

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

