
 

Mistrovství jednotlivců pro rok 2020 (04. 01. 2020). 

Pro kategorie mužů a seniorů je níže uvedený postupový klíč. Ostatní kategorie jsou bez omezení 
startujících, což je podmíněno nahlášením závazných počtů hráčů – hráček v každé kategorii (nemusí být 
jmenovitě). Více jak nahlášenému počtu startujících nebude umožněn start, případně bude start brán 
jako mimo soutěž bez nároku postupu na MPK. 
 
Podmínkou startu na MPK je účast na MDO – absolvování celého startu – 60/100/120 HS! 
 

                          Kuželny pro MDO 2020 v daných kategoriích: 
 

Kategorie Kuželna Systém Počty hráčů Hrací den 

Senioři Pec 100 HS 24 Sobota 

Seniorky Zahořany 100 HS Bez omezení Sobota 

Muži Díly 100 HS 24 Sobota 

Ženy Holýšov 100 HS 24 Sobota 

Junioři Kdyně 120 HS Bez omezení Sobota 

Juniorky Zahořany 100 HS Bez omezení Sobota 

Dorostenci Kdyně 100 HS Bez omezení Sobota 

Dorostenky Zahořany 100 HS Bez omezení Sobota 

Žactvo Kdyně 60/100 HS Bez omezení Sobota 

                     Kuželny Újezd a Havlovice mají pořadatelské volno. 

 
Výpočet účastníků kategorie muži a senioři na 100 HS pro rok 2020: 
 
Každý klub má 2 postupová místa (7x2) + obhájce  15 
Hráči na 2. – 10. místě MDO získávají po 1 místě    9 
Celkem účastníků      24 
 
Ve Kdyni JSOU k dispozici menší – dětské koule (ø 15 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Počty hráčů v kategorii senior (30. 06. 1960 a starší), muž [žena] (01. 07. 1960 až 30. 06. 1996): 
 
       senioři    muži  ženy 
Díly   5     2  5 
Havlovice  4     4  3 
Holýšov   3     4  3 
Kdyně   4     7  4 
Pec   4     2  3 
Újezd   2     2  3 
Zahořany  2     3  3 
 
 
Prosím tímto organizační pracovníky o zaslání počtů hráčů, kteří se zúčastní MDO v uvedeném termínu ve 
všech kategoriích: ml. žáci, st. žáci, dorostenci, junioři, dospělí a senioři (samozřejmě pro obě pohlaví). U 
výše uvedených počtů prosím o potvrzení max. počtu hráčů (ano – ne). V případě NE – skutečný počet 
hráčů. V případě ANO i potenciální počet náhradníků (to se bude týkat asi jenom seniorů), kteří budou 
schopni doplnit max. počty hráčů na 24.  
V ženské kategorii bude zřejmě i letos více jak 24 hráček. V tomto případě dojde k redukci počtu 
startujících na 24 (upřesněno na schůzi STK 04. 09. 2019). Proto budou Vaše oznámené počty hráčů/ček 
brány jako závazné přihlášky (viz výše uvedený zápis) pro všechny kategorie bez omezení. 
Nahlášené počty hráčů mohou být i jmenovité a pokud to půjde, tak co možná nejdříve. Až budu znát 
počty, pak budu moci rozeslat Rozpis MDO pro rok 2020. 
Dále mi ještě napište, budete-li mít nějaké požadavky pro Vaše hráče ohledně startu (např. repre, 
organizace MDO na vlastní kuželně atp.). 
  
 
 
Děkuji za zaslané počty. 
 

        Praštil Václav 
        předseda STK 

 
 
 


