Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

MUŽI
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna TJ Sokol Kdyně

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
února 2012. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
120,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.
zajistí pořádající oddíl

1.

5. Rozlosování:
6. Startovné :

7.

Zdravotní služba :

- Z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :

10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
v kvalifikaci startuje 24 hráčů v disciplíně 120 HS přes čtyři dráhy
hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje
do finále postupuje 12 nejlepších hráčů z kvalifikace, finále se hraje na
120 HS. ve finále nastupují hráči ke startu dle umístění v kvalifikaci,
v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu, celkové pořadí se určí na
základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále
prezence a losování startu : 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 8:50 hod.
začátek kvalifikačního startu : 9:00 hod.
začátek finálového startu : 15:30 hod. (nebo 30 minut po skončení
kvalifikace)
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 18:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 24 a více let (dat.nar. 30.6. 1988 a starší)
: 15
Plzeňsko
: 8
Domažlický okres
: Pytlík Viktor (TJ. Sokol Kdyně)
Obhájce titulu
pokud odmítne svoji účast, přechází jeho
právo účasti na Domažlický okres

12. Námitky :

13. Vítěz a ceny :
14. Povinnosti :

15. Postup :

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu
vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráči na 1. - 3. místě získávají diplomy vítěz také získává právo
přímého postupu na MPK 2013
hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz
do MČR 2012 postupuje vítěz - Mistr Plzeňského kraje 2012 + hráči
na 2. - 6. Místě
MČR se hraje 5. - 6. 5. 2012 na kuželně Škoda Plzeň

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

ŽENY
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

1. Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá SLAVOJ PLZEŇ

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna SLAVOJ PLZEŇ

3. Vedení mistrovství :

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

Rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

4. Přihlášky :

5. Rozlosování :

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství

6. Startovné :

Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

7. Zdravotní služba :

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu žen : 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 8:50 hod.
začátek kvalifikačního startu : 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 11:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 24 a více let (dat.nar. 30.6. 1988 a starší)
Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu

12. Námitky :

: 5
: 6
: Kouříková Iveta (TJ.Sokol Díly)

pokud odmítne svoji účast, přechází její
právo účasti na Domažlický okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

vítězka Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráčky na 1. - 3. místě získávají diplomy vítězka také získává právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

do MČR 2012 postupuje vítězka - Mistr Plzeňského kraje 2012 +
hráčka na 2. místě
MČR se hraje 5. - 6. 5. 2012 na kuželně v Podbořanech

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčkam pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

SENIOŘI
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá Cinema Bowling Dobřany

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna Cinema Bowling Dobřany

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

1.

5. Rozlosování :
6. Startovné :

7.

Zdravotní služba :

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráči startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu : 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 08:50 hod.
začátek startu cca : 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 16:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 50 a více let (dat.nar. 30.6. 1962 a starší)
Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu

12. Námitky :

: 14
: 13
: Bok Karel (TJ. Slavoj Plzeň)

pokud odmítne svoji účast, přechází jeho
právo účasti na Plzeňský okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráči na 1. - 3. místě získávají diplomy vítěz také získává právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

do MČR 2012 postupuje vítěz - Mistr Plzeňského kraje 2012 + hráči
na 2. až 3. místě
MČR se hraje 5 - 6. 5. 2012 na kuželně CB Dobřany

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

SENIORKY
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Slavoj Plzeň

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna TJ. Slavoj Plzeň

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníce. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

1.

5. Rozlosování :
6. Startovné :

7.

Zdravotní služba :

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

12. Námitky :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu : 11:00 - 11:15 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 11:20 hod.
začátek startu : 11:30 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 13:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 50 a více let (dat.nar. 30.6. 1962 a starší)
: 7
Plzeňsko
: 4
Domažlický okres
: Müllerová Ljubica (TJ. Slavoj Plzeň)
Obhájce titulu
pokud odmítne svoji účast, přechází její
právo účasti na Domažlický okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

vítězka Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráčky na 1. - 3. místě získávají diplomy vítězka také získává právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

do MČR 2012 postupuje vítězka - Mistr Plzeňského kraje 2012 +
hráčky na 2. a 3. místě
MČR se hraje 5. - 6. 5. 2012 na kuželně SKK Jičín

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčkam pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

JUNIOŘI
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá SK ŠKODA VS PLZEŇ

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna SK ŠKODA VS PLZEŇ

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši
100,- Kč, které hradí vysílající oddíl za každého svého hráče.
Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito
jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl.

1.

5. Rozlosování :
6. Startovné :

7.

Zdravotní služba :

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu

9. Systém :

Hráči startují v disciplíně 120 HS přes čtyři dráhy blokovým
způsobem, pořadí startu se losuje

10. Časový rozvrh :

prezence a losování startu : 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 8:50 hod.
začátek startu : 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 13:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže
a splněním věkové kategorie 19-23 let (dat.nar. 1.7.1988-30.6.1993)

11. Podmínky účasti :

Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu

: 11
: 5
: Lukeš Tomáš

(Kuželky Holýšov)
pokud odmítne svoji účast, přechází jeho
právo účasti na Domažlický okres

12. Námitky :

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč,
který se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném
případě propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráči na 1. - 3. místě získávají diplomy vítěz také získává právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje
komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3
pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

Na MČR 2012 postupuje vítěz - Mistr Plzeňského kraje 2012 + hráč
na 2. místě

16. Různé :

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

MČR se hraje 5. - 6. 5. 2012 na kuželně SKK Rokycany

Karel Bok
V Plzni 21. 1. 2012

Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

JUNIOR
JUNIORKY
NIORKY
1 2 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá SK ŠKODA VS PLZEŇ

2. Datum a místo :

Sobota 18. Února 2012 - kuželna SK ŠKODA VS PLZEŇ

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství

1.

5. Rozlosování :

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

6. Startovné :

Pro Mistrovství Plzeňského kraje je stanoveno startovné ve výši 100,Kč, které hradí vysílající oddíl za každou svojí hráčku. Startovné musí
být uhrazeno před zahájením turnaje a bude použito jako pronájem
kuželny pro pořádající oddíl.

7.

zajistí pořádající oddíl

Zdravotní služba :

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují blokovým způsobem přes čtyři dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu : 14:00 - 14:15 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 14:20 hod.
začátek startu : 14:30 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 15:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 19-23 let (dat.nar. 1.7.1988-30.6.1993)
: Bez omezení
Plzeňsko
: Bez omezení
Domažlický okres
: Pochýlová Daniela (TJ. Baník Stříbro)
Obhájce titulu
pokud odmítne svoji účast, přechází její právo
účasti na Plzeňský okres

12. Námitky :

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který
se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

vítězka Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráčky na 1. - 3. místě získávají diplomy vítězka také získavá právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu pořádající oddíl
ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a
spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

Na MČR 2012 postupuje vítězka - Mistr Plzeňského kraje 2012 +
hráčka na 2. místě
MČR se hraje 5. - 6. 5. 2012 na kuželně Sokol Teplá

16. Různé :

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hračkám pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot
pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve všech
prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
V Plzni 21. 1. 2012

Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

DOROSTEN
OROSTENKY
OSTENKY
1 0 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany

2. Datum a místo :

Neděle 19. Února 2012 - kuželna SKK Rokycany

3. Vedení mistrovství :

ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

4. Přihlášky :

přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství

1.

5. Rozlosování :
6. Úhrada :

7.

Zdravotní služba :

- z pořádajícího oddílu
- Deleguje R. Pivoňka
- Deleguje R. Pivoňka

VV PlKKSu hradí:
Odměny: Hlavní rozhodčí 250,- Kč
Dráhový
200,- Kč
rozhodčí
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují blokovým způsobem přes dvě dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu : 09:00 - 09:15 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 09:20 hod.
začátek startu : 09:30 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 11:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 15-18 let (dat.nar. 1.7.1993-30.6.1997)
Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu

12. Námitky :

: Bez omezení
: Bez omezení
: Palacká Andrea (TJ. Havlovice)

pokud odmítne svoji účast, přechází její
právo účasti na Domažlický okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který

se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu
13. Vítěz a ceny :

vítězka Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráčky na 1. - 3. místě získávají diplomy vítězka také získává právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní
na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

Na MČR 2012 postupuje vítězka - Mistr Plzeňského kraje 2012
MČR se hraje 28.4. - 29. 4. 2012 na kuželně v Dačicích

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hračkám pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve
všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

DOROSTENCI
1 0 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK ROKYCANY

2. Datum a místo :

Neděle 19. Února 2012 - kuželna SKK ROKYCANY

3. Vedení mistrovství :

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

Rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

1.

4. Přihlášky :

5. Rozlosování :
6. Úhrada :

7.

Zdravotní služba :

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný Okresní
kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno náhradníka.
Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí:
Odměny: Hlavní rozhodčí
250,- Kč
Dráhový rozhodčí 200,- Kč
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu

9. Systém :

Hráči startují v disciplíně 100 HS přes dva dráhy blokovým způsobem,
pořadí startu se losuje

10. Časový rozvrh :

prezence a losování startu : 8:30 - 8:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 8:50 hod.
začátek startu : 9:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 11:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 15-18 let (dat.nar. 1.7.1993-30.6.1997)

11. Podmínky účasti :

Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu
12. Námitky :

: 8
: Bez omezení
: Wohlmuth Michal (SKK Rokycany)

pokud odmítne svoji účast, přechází jeho
právo účasti na Plzeňský okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který

se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu

14. Povinnosti :

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráči na 1. - 3. místě získávají diplomy vítěz také získává právo
přímého postupu na MPK 2013
hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

na MČR 2012 postupuje vítěz - Mistr Plzeňského kraje 2012 + hráči
na 2. a - 3. místě

13. Vítěz a ceny :

MČR se hraje 28.4. - 29. 4. 2012 na kuželně ve Vracově

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu ominovaným
hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách
provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot
pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve všech
prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

ŽÁCI
1 0 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ BANÍK STŘÍBRO

2. Datum a místo :

Neděle 19. Února 2012 - kuželna TJ BANÍK STŘÍBRO

3. Vedení mistrovství :

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

Rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

1.

4. Přihlášky :

5. Rozlosování :
6. Úhrada :

7.

Zdravotní služba :

přihlášky se neposílají, hráče nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
Února 2012. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný Okresní
kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno náhradníka.
Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí:
Odměny: Hlavní rozhodčí
250,- Kč
Dráhový rozhodčí 200,- Kč
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu

9. Systém :

Hráči startují v disciplíně 100 HS přes dva dráhy blokovým způsobem,
pořadí startu se losuje
prezence a losování startu : 08:30 - 08:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 08:50 hod.
začátek startu : 09:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 15:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 13-14 let (dat.nar. 1.7.1997-30.6.1999)

10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce titulu
12. Námitky :

: Bez omezení
: Bez omezení
: Kotal Michael (TJ. Havlovice )

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který
se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu

14. Povinnosti :

vítěz Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012“
hráči na 1. - 3. místě získávají diplomy vítěz také získává právo
přímého postupu na MPK 2013
hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní na
e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

na MČR 2012 postupuje vítěz - Mistr Plzeňského kraje 2012

13. Vítěz a ceny :

MČR se hraje 28.4. - 29. 4. 2012 na kuželně v Pelhřimově

16. Různé :

V Plzni 21. 1. 2012

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot
pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve všech
prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

ŽÁKY
ŽÁKYNĚ
KYNĚ
1 0 0 - HS

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ BANÍK STŘÍBRO

2. Datum a místo :

Neděle 19. Února 2011 - kuželna TJ BANÍK STŘÍBRO

3. Vedení mistrovství :

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

1.

4. Přihlášky :

5. Rozlosování :
6. Úhrada :

7.

Zdravotní služba :

Rozhodčí
- Deleguje R. Pivoňka
přihlášky se neposílají, hráčky nominují Okresní kuželkářské svazy na
základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který zašlou
předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději do 4.
února 2012. Omluvit hráčku z jejího startu může pouze příslušný
Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí jméno
náhradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí:
Odměny: Hlavní rozhodčí 250,- Kč
Dráhový rozhodčí 200,- Kč
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :
9. Systém :
10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení
tohoto Rozpisu
Hráčky startují v disciplíně 100 HS přes dva dráhy blokovým
způsobem, pořadí startu se losuje
prezence a losování startu : 08:30 - 08:45 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 08:50 hod.
začátek startu : 09:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 11:30 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 13-14 let (dat.nar. 1.7.1997-30.6.1999)
Plzeňsko
Domažlický okres
Obhájce
Obhájce titulu

12. Námitky :

: Bez omezení
: Bez omezení
: Wohlmuthová Veronika (SKK Rokycany)

pokud odmítne svoji účast, přechází její
právo účasti na Plzeňský okres
musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který
se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě

propadá ve prospěch PlKKSu
13. Vítěz a ceny :

vítězka Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012
hráčky na 1. - 3. místě získávají diplomy vítězka také získavá právo
přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní
na e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

na MČR 2012 postupuje vítězka - Mistr Plzeňského kraje 2012
MČR se hraje 28.4.28.4.- 29.
29.4.2012
.2012 na kuželně v Jihlavě

16. Různé :

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hračkám pořádající oddíl je povinen zajistit na všech
drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot
pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající občerstvení ve všech
prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou dobu konání
Mistrovství

V Plzni 21. 1. 2012

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

Plzeňský Krajský
Kuželkářský Svaz
Rozpis
Mistrovství Plzeňského Kraje
2012

MLADŠÍ ŽACTVO
60 – HS (systém PMN)

21. 1. 2012

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel :

z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ BANÍK STŘÍBRO

2. Datum a místo :

Neděle 19. Února 2011 - kuželna TJ BANÍK STŘÍBRO

3. Vedení mistrovství :

ředitel

- z pořádajícího oddílu

Hlavní rozhodčí

- Deleguje R. Pivoňka

1.

4. Přihlášky :

5. Rozlosování :
6. Úhrada :

7.

Zdravotní služba :

Rozhodčí
- Deleguje R. Pivoňka
přihlášky se neposílají, hráče-(ky) nominují Okresní kuželkářské svazy
na základě postupového klíče, písemnou formou (e-mailem), který
zašlou předsedovi STK na adresu : bokkarel@seznam.cz nejpozději
do 4. února 2012. Omluvit hráče-(čku) z jejího startu může pouze
příslušný Okresní kuželkářský svaz (e-mailem), který zároveň nahlásí
jméno náhradníka-(ce). Jiná forma omluvy nebude akceptována!!!
bude provedeno před zahájením Mistrovství
VV PlKKSu hradí:
Odměny: Hlavní rozhodčí 250,- Kč
Dráhový rozhodčí 200,- Kč
Pronájem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu / hod.)
Účastníci Mistrovství startují na vlastní náklady.
zajistí pořádající oddíl

Technická ustanovení :

8. Předpis :

hraje se dle systému PMN Plzeňska a ustanovení tohoto Rozpisu

9. Systém :

Hráči-(ky) startují blokovým způsobem přes dva dráhy, pořadí startu se
losuje
prezence a losování startu : 12:30 - 12:50 hod.
zahájení MPK společným nástupem : 12:50 hod.
začátek startu : 13:00 hod.
MPK bude ukončeno nástupem všech zúčastněných hráčů-(ček) ve
sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 16:00 hod.
platný registrační průkaz (ČKA)
nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níže a
splněním věkové kategorie 10-12 let (dat.nar. 1.7.1999-30.6.2001)

10. Časový rozvrh :

11. Podmínky účasti :

Plzeňsko
Domažlický okres
Loňský vítězvítěz-(ka)
12. Námitky :

: Bez omezení
: Bez omezení
: Varmužová Lucie (SKK Rokycany)

musí být podány písemně, nejpozději do 15 minut po skončení startu
posledních startujících hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který
se v případě uznání námitky vrátí v plné výši, v opačném případě
propadá ve prospěch PlKKSu

13. Vítěz a ceny :

Vítěz-(ka) Mistrovství získává titul „Mistr Plzeňského Kraje 2012
Hráči-(ky) na 1.-3. místě získávají diplomy vítěz-(ka) také získává
právo přímého postupu na MPK 2013

14. Povinnosti :

Hráči-(ky) startují v řádném sportovním úboru svého oddílu
pořádající oddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní
výsledky a spolu s hodnocením Mistrovství zašle do 3 pracovních dní
na e-mailovou adresu : bokkarel@seznam.cz

15. Postup :

na MČR 2012 v kategorii mladší žactvo se nepostupuje.

16. Různé :

Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto Rozpisu
nominovaným hráčům-(kám) pořádající oddíl je povinen zajistit na
všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a menší koule
zbavené nečistot pořádající oddíl zajistí pro hráče odpovídající
občerstvení ve všech prostorách kuželny je zakázáno kouření po celou
dobu konání Mistrovství

V Plzni 21. 1. 2012

Karel Bok
Předseda STK PlKKS

