Okresní přebory jednotlivců na rok 2011.
Mimo mužů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené.
Výpočet účastníků kategorie muži pro rok 2011.
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Dodatečně se omlouvám hráčům TJ Sokol Díly, které jsem před začátkem tohoto
soutěžního ročníku uvedl v omyl (a nejenom je) tím, že jsem pro výpočet počtu míst
v kategorii mužů počítal s jedním družstvem v okresním přeboru. Po opravě náleží
Sokolu Díly 4 místa v kategorii mužů. Ostatní zůstávají beze změny.

Praštil Václav
Předseda STK OKS

Okresní kuželkářský svaz Domažlice
Rozpis
okresního přeboru jednotlivců v kategorii:
mužů v kuželkách na 1 x 100 hodů pro rok 2011.

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl Sokol Újezd sv. Kříže
Věková kategorie: 24 let a starší (narozeni 30. 6. 1987 a dříve).
Datum konání:

sobota 19. 2. 2011.

Startují: muži ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování
1.skupina:

presentace a losování v 7,30 hod., zahájení v 8,00 hod.
účastníci: Holýšov – 5 hráčů, Havlovice – 8 hráčů + Rygl Vladimír - přeborník
okresu. Odmítne-li se Rygl zúčastnit OP, zůstává dispoziční právo na volné
místo oddílu TJ Havlovice.

2.skupina:

presentace a losování cca ve 13,00 hod., zahájení cca ve 13,30 hod.
účastníci: Díly - 4 hráči, Kdyně - 6 hráčů, Pec - 2 hráči, Újezd - 5 hráčů

Krajský přebor mužů se koná v sobotu 12. 3. 2011 na kuželně SKK Rokycany.
Do KP postupuje prvních 8 hráčů + Pytlík Viktor.

Mistrovství ČR mužů se koná 7. - 8. 5. 2011 na kuželně v Blansku (z KP postupuje 5 hráčů).

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:
seniorů v kuželkách na 1 x 100 HS pro rok 2011.

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl Sokol Díly
Věková kategorie: senioři 50 let a více (narozeni 30. 6. 1961 a dříve)
Startují: senioři ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu.
Datum konání:

sobota 19. 2. 2011

1. skupina

presentace a losování v 8,00 hod., zahájení v 8,30 hod.
účastníci: Díly - 4 hráči, Kdyně - 5 hráčů, Újezd - 4 hráči,

2. skupina

presentace a losování cca ve 13,00 hod., zahájení ve 13,30 hod.
účastníci: hráči z Havlovic, Holýšova, Pece a ostatní hráči, kteří se časově
nevešli do 1. skupiny

Krajský přebor seniorů se koná v sobotu 12. 3. 2011 na kuželně Slavoj Plzeň.
Do KP postupuje prvních 13 hráčů.
Mistrovství ČR seniorů se koná 7. - 8. 5. 2011 na kuželně ve Vyškově (z KP postupují 4 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

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

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl pořádáním pověřen oddíl Sokol Pec
Věková kategorie: 19-23 let (narozeni 1. 7. 1987 – 30. 6. 1992)
Startují: junioři ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu.
Datum konání:

neděle 20. 2. 2011.
Presentace a losování v 10,30 hod., zahájení v 11,00 hod.

Krajský přebor juniorů se koná v sobotu 12. 3. 2011 na kuželně CB Dobřany.
Do KP postupuje prvních 5 hráčů.

Mistrovství ČR juniorů se koná 7. - 8. 5. 2011 na kuželně v České Třebové (z KP postupují 4 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

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
ženy na kuželně Škoda VS Plzeň. Postupuje prvních 6 hráček + Kouříková Iveta
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 Škoda VS Plzeň.
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

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

Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl Sokol Pec
Věková kategorie: 10-14 let (narozeni 1. 7. 1996 – 30. 6. 2001)
Startují: žáci a žákyně 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.

Žáci hrají s koulí o průměru 14 cm, můžou hrát i s velkou koulí, ale během hry jí nesmí měnit.
Do kraje postupuje neomezený počet hráčů i hráček. Věková kategorie 10 – 12 let hraje bez nároku na
postup do republikového přeboru.
Krajské přebory žáků a žákyň se konají v neděli 13. 3. 2011 na kuželně CB Dobřany.
Počet hráčů v obou kategoriích je neomezen.
Mistrovství ČR se konají 30. 4. - 1. 5. 2011:
žákyně - na kuželně v Teplicích (z KP postupuje 1 hráčka)
žáci - na kuželně v Náchodě (z KP postupuje 1 hráč)

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

