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Mistrovství jednotlivců pro rok 2017 (07. – 08. 01. 2017). 
 
Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou 
startu na MPK je účast na MDO – absolvování celého startu – 60/100/120 HS! 
 
Výpočet účastníků kategorie muži a senioři pro rok 2017. 
 

 II. liga ZČD PPlK OP Přeborník Výpočet M/S Muži 36 Senioři 36 

Díly    2 1  3/3 3 3 = 6 

Havlovice   3 2 2  7/7 6 7 = 10 

Holýšov   3 2 2  7/7 7 6 = 7 

Kdyně  5 3 2 1 1S-ka + 1M + 
1Ž 12/11 11 10 = 3 

Pec    2 2 1 Senior 4/5 4 5 

Újezd   3  1  4/4 4 4 = 5 

Zahořany    1  1/1 1 1 = 0 

CELKEM 5 12 10 11  38/38 36 36 

 
 

Kategorie:  kuželna:   
 
Muži     => Kdyně      120 HS – 36 hráčů (sobota) 
Senioři     => Kdyně    120 HS – 36 hráčů (neděle) 
Ženy              => Zahořany 100 HS – bez omezení (sobota) 
Seniorky, juniorky   => Pec    100 HS – bez omezení (sobota) 
Junioři, dorost, žactvo   => Díly  60/100 HS – bez omezení (neděle) 
VOLNO    => Havlovice, Holýšov, Újezd 
 
mladší žáci a žákyně, kteří jsou zvyklí hrát menšími – dětskými koulemi (ø 15 cm), si je na MDO 
přivezou s sebou na Díly. 
 
Praštil Václav 
předseda STK 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii  

muži na 1 x 120 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Kdyně 
 
Věková kategorie: 24 let a starší (narozeni 30. 06. 1993 a dříve) 
 
Datum konání:  sobota  07. 01. 2017 
 
Startují:  36 mužů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na platný  
  registrační průkaz ČKA. 
 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 50,- Kč, které hradí vysílající spolek za své 
  hráče a které musí být uhrazeno před zahájením startu, jinak těmto hráčům nebude  
  umožněn start na MDO. Startovné bude použito na pronájem kuželny a věcné ceny – 
  viz níže povinnosti. 
 
1. skupina: prezentace a losování v 7:30 – 7:45 hod., zahájení společným nástupem v 7:50, 
  začátek startu v 8:00 hod. Účastníci: Kdyně – 10 hráčů + Pytlík Viktor  –  
  přeborník okresu (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na volné  
  místo oddílu TJ Sokol Kdyně), Havlovice – 6 hráčů, Díly – 3 hráči. 
2. skupina: prezentace a losování ve 12:45 – 13:00 hod., zahájení společným nástupem ve 13:10 
  hod. (nebo po odehrání páté čtveřice), začátek odpoledního startu cca ve 13:20 hod. 
  Účastníci: Holýšov - 7 hráčů, Pec - 4 hráči, Újezd – 4 hráči, Zahořany – 1 hráč. 
 
MPK mužů se hraje v sobotu 28. 01. 2017 na kuželně Slavoj Plzeň, kam postupuje prvních 8 hráčů.  
  Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na dalšího  
  hráče v pořadí MDO. 
Finále ČR           mužů se hraje v termínu 29. – 30. 04. 2017 –> bude včas upřesněno 
   
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě věcné ceny (na tyto ceny může 
použít část startovného, nebo jiné dary od sponzorů), které jim předá při slavnostním vyhodnocení 
kategorie a medaile, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
  Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii  

senioři na 1 x 120 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Kdyně 
  
Věková kategorie: senioři 50 let a více (narozeni 30. 06. 1967 a dříve) 
 
Datum konání: neděle 08. 01. 2017 
 
Startují:  36 seniorů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na  
  platný registrační průkaz ČKA. 
 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 50,- Kč, které hradí vysílající spolek za své 
  hráče a které musí být uhrazeno před zahájením startu, jinak těmto hráčům nebude  
  umožněn start na MDO. Startovné bude použito na pronájem kuželny a věcné ceny – 
  viz níže povinnosti. 
                            
1. skupina: prezentace a losování v 7:30 – 7:45 hod., zahájení společným nástupem v 7:50, 
  začátek startu v 8:00 hod. Účastníci: Kdyně – 3 hráči, Havlovice – 10 hráčů,   
  Holýšov – 7 hráčů. 
2. skupina: prezentace a losování ve 12:45 – 13:00 hod., zahájení společným nástupem ve 13:10 
  hod. (nebo po odehrání páté čtveřice), začátek odpoledního startu cca ve 13:20 hod. 

  Účastníci: Díly - 6 hráčů, Pec - 4 hráči + Gottwald Jan – přeborník okresu   
  (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na volné místo oddílu TJ Sokol 
  Pec), Újezd – 5 hráčů, Zahořany – žádný hráč. 

 
MPK  seniorů se hraje v sobotu 28. 01. 2017 na kuželně CB Dobřany, kam postupuje prvních  
  13 hráčů + Šlajer Jiří. Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází  
  právo postupu na dalšího hráče v pořadí MDO. 
Finále ČR           seniorů se hraje v termínu 29. – 30. 04. 2017  –> bude včas upřesněno 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě věcné ceny (na tyto ceny může 
použít část startovného, nebo jiné dary od sponzorů), které jim předá při slavnostním vyhodnocení 
kategorie a medaile, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

ženy na 1 x 100 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Zahořany 
 
Věková kategorie:  ženy       24 let a více (narozené 30. 06. 1993 a dříve) 
        
Datum konání:  sobota 07. 01. 2017 
 
Startují:  ženy ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný registrační průkaz  
  ČKA. 
 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 50,- Kč, které hradí vysílající spolek za své 
  hráčky a které musí být uhrazeno před zahájením startu, jinak těmto hráčkám nebude  
  umožněn start na MDO. Startovné bude použito na pronájem kuželny a věcné ceny – 
  viz níže povinnosti. 
 
1. skupina: prezentace a losování v 7:30 – 7:45 hod., zahájení společným nástupem v 7:50, 
  začátek startu v 8:00 hod. Účastnice: Kdyně – 6 hráček, Havlovice – 1 hráčka,  
  Díly – 5 hráček, Zahořany – 2 hráčky. 
2. skupina: prezentace a losování ve 13:00 – 13:15 hod., zahájení společným nástupem ve 13:30 
  hod. (nebo po odehrání páté dvojice), začátek odpoledního startu cca ve 13:45 hod. 
  Účastnice: Holýšov - 4 hráčky, Pec - 4 hráčky, Újezd – 6 hráček. Počty hráček jsou 
  bez omezení, ale předběžně domluvené. V případě, že se zúčastní více hráček než bylo  
  předem domluveno, budou „nadpočetné“ hráčky nasazeny za poslední nahlášenou  
  (14-tou) dvojici. Obhájkyně titulu  přebornice okresu: Pytlíková Jana. 
   
MPK se hraje v sobotu 28. 01. 2017 na kuželně Škoda Plzeň, kam postupuje prvních 6 hráček. Pokud  
  někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na další hráčku  

  v pořadí MDO. 
Finále ČR  žen se hraje v termínu 29. - 30. 04. 2017 –> bude včas upřesněno 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě věcné ceny (na tyto ceny může 
použít část startovného, nebo jiné dary od sponzorů), které jim předá při slavnostním vyhodnocení 
kategorie a medaile, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

juniorky a seniorky na 1 x 100 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Pec 
Věková kategorie:  juniorky 19 – 23 let (narozené 01. 07. 1993 – 30. 06. 1998) 
  seniorky 50 let a více (narozené 30. 06. 1967 a dříve) 
        
Startují:  juniorky a seniorky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na  
  platný registrační průkaz ČKA. 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 50,- Kč, které hradí vysílající spolek za své 
  hráče a které musí být uhrazeno před zahájením startu, jinak těmto hráčům nebude  
  umožněn start na MDO. Startovné bude použito na pronájem kuželny a věcné ceny – 
  viz níže povinnosti. 
 
Datum konání:  sobota 07. 01. 2017 - prezentace a losování juniorek v 8:30 – 8:35 hod., seniorek v 8:35 
  – 8:45 hod., zahájení společným nástupem v 8:50 hod., začátek startu v 9:00 hod. 
 
Organizační pokyny: Způsob losování – v případě účasti více jak jedné juniorky se z osudí se vyjme tolik  
  nejnižších losovacích čísel, kolik juniorek se dostaví k rozlosování a z těchto vyjmutých 

losovacích čísel si juniorky vylosují pořadí startu a seniorky poté losují ze zbývajících 
losovacích čísel. Při účasti jedné juniorky je tato nasazena jako hráčka s číslem 1 a 
seniorky poté losují z losovacích čísel 2. až X pořadí startu. Každá kategorie bude po 
odehrání ukončena vyhlášením výsledků.  

 
Obhájci titulu  přebornice okresu: juniorka – Palacká Andrea; seniorka – Kořanová Marta 
   
MPK se hraje v sobotu 28. 01. 2017: juniorky na kuželně SKK Rokycany – bez omezení, 
          seniorky na kuželně Škoda Plzeň, kam postupuje prvních 8 hráček. Pokud někdo odmítne  
       z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na další hráčku v pořadí MDO.   
 
Finále ČR juniorek se hraje v termínu 22. 04. 2017   –> bude včas upřesněno 

      seniorek se hraje v termínu 29. 04. 2017   –> bude včas upřesněno 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě věcné ceny (na tyto ceny může 
použít část startovného, nebo jiné dary od sponzorů), které jim předá při slavnostním vyhodnocení 
kategorie a medaile, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

junioři na 1 x 100 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl pořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Díly 
 
Věková kategorie: junioři 19 – 23 let (narozeni 01. 07. 1993 – 30. 06. 1998) 
 
Startují:  junioři ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný registrační 
  průkaz ČKA. 
 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 50,- Kč, které hradí vysílající spolek za své 
  hráče a které musí být uhrazeno před zahájením startu, jinak těmto hráčům nebude  
  umožněn start na MDO. Startovné bude použito na pronájem kuželny a věcné ceny – 
  viz níže povinnosti. 
  
Datum konání:  neděle 08. 01. 2017 
  prezentace a losování cca v 12:30 – 12:45 hod., zahájení společným nástupem cca  

 ve 13:00 hod., nebo po odehrání dorostenecké kategorie, začátek startu cca  
 ve 13:15 hod.  

 
Organizační pokyny:  
            Junioři nastupují po skončení kategorie žákovské a dorostenecké. V případě lichého počtu hráčů v  
 předchozích kategoriích nastoupí do dvojice hráč následující kategorie s nejnižším losovacím 
 číslem. Každá kategorie bude po odehrání ukončena vyhlášením výsledků. 
 
Obhájce titulu přeborník okresu – Šubrt Martin 
 
MPK juniorů se hraje v sobotu 28. 01. 2017  na kuželně na kuželně SKK Rokycany – bez omezení 
  
Finále ČR        juniorů se hraje v termínu 22. 04. 2017  –> bude včas upřesněno 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě věcné ceny (na tyto ceny může 
použít část startovného, nebo jiné dary od sponzorů), které jim předá při slavnostním vyhodnocení 
kategorie a medaile, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

dorostenky a dorostenci na 1 x 100 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Díly 
 
Věková kategorie: dorostenky a dorostenci 15 - 18 let (narozeni 01. 07. 1998 – 30. 06. 2002) 
 
Startují:  dorostenky a dorostenci ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na  
  platný registrační průkaz ČKA. [nahlášeni 2 dorostenci, 7 dorostenek] 
 
Startovné: se v této kategorii neplatí.  
 
Datum konání:  neděle 08. 01. 2017 
  prezentace a losování společně s mladším žactvem v 7:30 – 7:45 hod, zahájení 
  společným nástupem v 7:50 hod., začátek startu cca ve 09:15 hod nebo po  
  odehrání žákovských kategoriích. 
 
Organizační pokyny:   
          Dorostenky nastupují po skončení žákovských kategorií; v případě lichého počtu hráčů v  
 předchozí kategorii nastoupí do dvojice dorostenka s nejnižším losovacím číslem. Dorostenci  
 nastupují po dorostenkách; v případě lichého počtu hráčů v předchozí kategorii nastoupí do  
 dvojice dorostenec s nejnižším losovacím číslem. Každá kategorie bude po odehrání ukončena  
 vyhlášením výsledků. 
 
Obhájce titulu přeborník okresu: dorostenka – Rubášová Michaela,  
          dorostenec – Kotal Michael je již junior 
   
MPK  dorostenecké kategorie se hraje v neděli 29. 01. 2017 na kuželně TJ Sokol Kdyně 
 - bez omezení.   
Mistrovství ČR dorostenecké kategorie se hraje v termínu 22. 04. 2017  

–> dorostenky – bude včas upřesněno, dorostenci – bude včas upřesněno. 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě (budou-li účastníci) předání 
medailí, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

žák, žákyně na 1 x 100 pro rok 2017  
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Díly 
 
Věková kategorie:  žák, žákyně   13 – 14 let (narozeni 01. 07. 2002 – 30. 06. 2004) – 100 HS 
  
Startují:   žáci a žákyně ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný  
   registrační průkaz ČKA. [nahlášeni 3 st. žáci] 
Startovné: se v těchto kategoriích neplatí.  
 
Datum konání: neděle 08. 01. 2017 - prezentace a losování společně s mladším žactvem v 7:30 – 7:45  
  hod, zahájení společným nástupem v 7:50 hod., začátek startu cca v 8:30 hod. 
 
Organizační pokyny:   
      MDO na kuželně zahajuje mladší žactvo, v případě lichého počtu nastoupí do dvojice žákyně s 
 nejnižším losovacím číslem. Žákyně dále pokračují stejným způsobem a v případě lichého počtu  
 nastoupí do dvojice žák s nejnižším losovacím číslem. Každá kategorie bude po odehrání  
 ukončena vyhlášením výsledků. 
Obhájce titulu přeborník okresu: žák – Martínek Michael je již dorostenec 
          žákyně – Horková Veronika je již dorostenka,  
 
 
MPK žáků a žákyň neděli 29. 01. 2017 na kuželně CB Dobřany - bez omezení. Obhájce titulu Mistr 
Plzeňského kraje – Martínek Michael je již dorostenec. 
   
 
Mistrovství ČR  žáků a žákyň se hraje v neděli 22. 04. 2017 –> bude včas upřesněno. 
 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě (budou-li účastníci) předání 
medailí, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
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Okresní kuželkářský svaz Domažlice 
 

R o z p i s 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 
v kategorii 

mladší žactvo na 1 x 60 HS pro rok 2017 
 
Pořadatel: rozhodnutím VV OKS Domažlice byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Díly 
 
Věková kategorie: mladší žactvo 10 – 12 let (narozeni 01. 07. 2004 – 30. 06. 2007) – 60 HS 
     
Startují:  mladší žáci a mladší žákyně ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na 
  platný registrační průkaz ČKA. V této kategorii lze startovat i bez registračního 
  průkazu.  [nahlášeni 2 ml. žáci] 
 
Startovné: se v těchto kategoriích neplatí.  
 
Datum konání: neděle 08. 01. 2017 - prezentace a losování se starším žactvem v 7:30 – 7:45 hod,  
  zahájení společným nástupem v 7:50 hod., začátek startu v 8:00 hod. 
 
Organizační pokyny:   
      MDO zahajují mladší žákyně a mladší žáci, v případě lichého počtu nastoupí do dvojice žákyně s 
 nejnižším losovacím číslem. Žákyně dále pokračují stejným způsobem a v případě lichého počtu  
 nastoupí do dvojice žák s nejnižším losovacím číslem. Každá kategorie bude po odehrání  
 ukončena vyhlášením výsledků. 
 
Obhájce titulu přeborník okresu: ml. žák – Štěpán Matěj, ml. žákyně – Lőffelmannová Anna 
 
Mladší žactvo hraje s koulí o průměru 15 cm; Pokud se hráči či hráčce nepodaří v dorážce porazit 
devítku maximálně na tři hody, postaví se mu po nich opět všech devět kuželek a započítají se mu jen ty 
kuželky, které skutečně porazil; Pokud koule projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny 
35 cm (např. kuželky č. 1 a 2) a žádnou z nich neporazí, hod se opakuje.  
 
MPK mladšího žactva se hraje v neděli 29. 01. 2017 na kuželně CB Dobřany - bez omezení.  
 
Mistrovství ČR  - tato kategorie nemá 
 
Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 

1. zpracování a odeslání výsledků na e-mailové adresy STK: prastil.vaclav@centrum.cz a 
jkalimero@seznam.cz, a to pouze v tabulce, která je zaslána spolu s tímto rozpisem a 

2. pro Mistra Domažlického okresu a hráče na druhém a třetím místě (budou-li účastníci) předání 
medailí, které zajistí a dodá OKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 Jana Kuželková           Praštil Václav 
 předsedkyně OKS                                          předseda STK OKS 
 


