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. Hráči kategorie mladších žáků a žákyň si mohou vybrat, zda-li chtějí startovat
ve své kategorii nebo v kategorii starších žáků (žákyň).
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
na adresy: prastil.vaclav@centrum.cz a jkalimero@seznam.cz. Na výsledky budu čekat a
neprodleně je zveřejním na našem OKS webu.
Hráčům na prvním až třetím místě budou v místě konání OP předány medaile, které zajistí a dodá
OKS. Diplomy budou po vytištění předány dodatečně.
Bylo zavedeno placení startovného v kategoriích 18+ (tzn. mimo žactva a dorostu), které hradí
vysílající oddíl. Startovné pořádající spolky použijí na úhradu provozních nákladů kuželen a nově
zavedeno i na věcné ceny pro první tři hráče – třeba i pro pět nejlepších hráčů. Fantazii se meze
nekladou, takže věcné ceny mohou být i dary od Vašich sponzorů, např. fůra pilin (ne, to byla
sranda). Každý spolek má jiné možnosti. V mladších kategoriích není nic stanoveno, vlastní
iniciativa je vítána.
Start hráčů na Mistrovství Plzeňského kraje v kategoriích bez omezení je podmíněn startem na
MDO. Kdo nebude v tabulce, nebude na MPK – mimo obhájců titulu Mistr Plzeňského kraje.
Tzv. „divoká karta“ byla zrušena bez náhrady.
Spolu s výsledky zašle pořádající oddíl i případné změny postupujících hráčů, popř. jména hráčů,
kteří nechtějí hrát 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 a též zveřejněno na webu OKS.
Rozpis MDO jednotlivců pro rok 2016, tabulky i tento průvodní dopis jsou (či budou v nejbližší
době) taktéž umístěny na stránkách OKS Domažlice: http://oksdomazlice.cz/ - Dokumenty
OKS 2015/16.
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