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Mistrovství jednotlivců pro rok 2022 (29. 01. 2022). 
Pro kategorie mužů, žen a seniorů je níže uvedený postupový klíč. Ostatní kategorie jsou bez omezení 
startujících, což je podmíněno nahlášením závazných počtů hráčů – hráček v každé kategorii. 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 – 100 HS! Toto neplatí pro žactvo a 
dorost. 
 

                          Kuželny pro MDO 2022 v daných kategoriích: 
 

Kategorie Kuželna Systém Počty hráčů Hrací den 

Senioři Díly 100 HS 24 29. 01. 2022 

Seniorky Holýšov  100 HS Bez omezení 29. 01. 2022 

Muži Havlovice 100 HS 24 29. 01. 2022 

Ženy Pec  100 HS 24 29. 01. 2022 

Junioři Zahořany  100 HS Bez omezení 29. 01. 2022 

Juniorky Zahořany 100 HS Bez omezení 29. 01. 2022 

Dorost MPK  Bez omezení 03. 04. 2022 

Žactvo MPK  Bez omezení 03. 04. 2022 

                     Kuželny Újezd a Kdyně mají pořadatelské volno. 

 
Výpočet účastníků kategorie muži, senioři a ženy na 100 HS pro rok 2020: 
 
Každý klub má 2 postupová místa (7x2) + obhájce     15 
Hráči na 2. – 10. místě MDO z předchozího roku získávají po 1 místě    9 
Celkem účastníků         24 
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii  

muži na 1 x 100 HS 
 

Pořadatel: rozhodnutím STK VV PlKKS byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Havlovice 
 

Věková kategorie:  24 – 59 let (narozeni pouze v období od 01. 07. 1962 – 30. 06. 1998)  
 

Datum konání:  sobota 29. 01. 2022 
 
Přihlášky: organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 23. 01. 2022 jmenný seznam 

nominovaných hráčů (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek krácení počtu 
míst na MDO 2023. 

 

Startují: 24 mužů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na platný 
registrační průkaz ČKA (Čl. 11/1 Pravidel) či jiný doklad (Čl. 11/9 Pravidel). Hráčům, kteří 
nebyli přihlášeni (viz Přihlášky), nebude umožněn start. 

 

Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 100,- 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. 

Časový rozvrh:  
1. skupina: prezentace a losování v 8:30 – 8:45 hod., zahájení společným nástupem v 8:50, začátek 

startu v 9:00 hod.  
  Účastníci: Díly - 2 hráči, Havlovice – 4 hráči, Holýšov - 4 hráči a Pec – 2 hráči. 
2. skupina: prezentace a losování ve 12:45 – 13:00 hod., začátek odpoledního startu cca ve 13:30 hod., 

nebo po skončení startu šesté dvojice.  
  Účastníci: Zahořany – 4 hráči a Kdyně – 4 hráči + Machálek David – obhájce titulu Mistr 

Domažlického okresu 2020 (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na volné 
místo oddílu TJ Sokol Kdyně) a Újezd – 3 hráči. 

 

MPK   se hraje na kuželně CB Dobřany dvoukolově: kvalifikace v sobotu 23. 04. 2022, kam 
postupuje prvních 7 hráčů. Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází 
právo postupu na dalšího hráče v pořadí MDO. Do finále, které se hraje taktéž v sobotu 
postupuje 12 nejlepších hráčů z kvalifikace.  

 

Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 
1. 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 VV PlKKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii  

senioři na 1 x 100 HS 
 

Pořadatel: rozhodnutím STK VV PlKKS byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Díly 
  

Věková kategorie: senioři 60 let a starší (narozeni 30. 06. 1962 a dříve) 
 

Datum konání: sobota 29. 01. 2022 
 
Přihlášky: organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 23. 01. 2022 jmenný seznam 

nominovaných hráčů (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek krácení počtu 
míst na MDO 2023. 

 

Startují: 24 seniorů ze všech oddílů okresu Domažlice dle výše uvedeného rozlosování na platný 
registrační průkaz ČKA (Čl. 11/1 Pravidel) či jiný doklad (Čl. 11/9 Pravidel). Hráčům, kteří 
nebyli přihlášeni (viz Přihlášky), nebude umožněn start. 

 

Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 100,- 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. 

Časový rozvrh:    
1. skupina: prezentace a losování v 8:30 – 8:45 hod., zahájení společným nástupem v 8:50, začátek 

startu v 9:00 hod.  
  Účastníci: Pec – 4 hráči, Havlovice – 5 hráčů, Díly - 2 hráči a Pittr Jaroslav – obhájce titulu 

Mistr Domažlického okresu 2020 (odmítne-li se zúčastnit MDO, zůstává dispoziční právo na 
volné místo oddílu TJ Sokol Díly).  

2. skupina: prezentace a losování ve 12:45 – 13:00 hod., začátek odpoledního startu cca ve 13:30 hod., 
nebo po skončení startu šesté dvojice.  

  Účastníci: Kdyně – 4 hráči, Holýšov – 3 hráč, Újezd – 3 hráči a Zahořany – 2 hráči. 
 

MPK   se hraje v sobotu 23. 04. 2022 na kuželně TJ Sokol Kdyně, kam postupuje 16 hráčů. Pokud 
někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na dalšího hráče 
v pořadí MDO. 

 

Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 
1. 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 VV PlKKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 

V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii 

seniorky na 1 x 100 HS 
 

Pořadatel: rozhodnutím STK VV PlKKS byl uspořádáním pověřen oddíl Kuželky Holýšov 

 
Věková kategorie:  seniorky 60 let a starší (narozené 30. 06. 1962 a dříve) 
   

Datum konání: sobota 29. 01. 2022 
 
Přihlášky: organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 23. 01. 2022 jmenný seznam 

nominovaných hráček (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek krácení počtu 
míst na MDO 2023. 

        

Startují: seniorky ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný registrační průkaz 
ČKA (Čl. 11/1 Pravidel) či jiný doklad (Čl. 11/9 Pravidel). Hráčkám, které nebyly přihlášeny 
(viz Přihlášky), nebude umožněn start. 

 

Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 100,- Kč, které hradí vysílající spolek za své hráče, 
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. 

 

 Časový rozvrh:  
  prezentace a losování v 8:30 – 8:45 hod., zahájení společným nástupem ve 8:50 hod., 

začátek startu v 9:00 hod. Účastníci: všechny seniorky bez početního omezení.      
Obhájkyně titulu Mistr Domažlického okresu 2020 – Kořanová Marta. 

 

MPK   se hraje v sobotu 23. 04. 2022 na kuželně TJ Slavoj Plzeň, kam postupuje prvních 5 hráček + 
Kořanová Marta – Mistr Plzeňského Kraje 2020. Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv 
důvodu účast, přechází právo postupu na další hráčky v pořadí MDO.   

 
 

Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 
1. 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 VV PlKKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 
 
 
 

 

V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii 

ženy na 1 x 100 HS 
 

Pořadatel: rozhodnutím STK VV PlKKS byl uspořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Pec pod Čerchovem 
 

Věková kategorie:  24 – 59 let (narozené pouze v období od 01. 07. 1962 – 30. 06. 1998) 
 

Datum konání:  sobota 29. 01. 2022 
 
Přihlášky: organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 23. 01. 2022 jmenný seznam 

nominovaných hráček (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek krácení počtu 
míst na MDO 2023. 

 

Startují: 24 žen ze všech oddílů okresu Domažlice na platný registrační průkaz ČKA (Čl. 11/1 Pravidel) 
či jiný doklad (Čl. 11/9 Pravidel). Hráčkám, které nebyly přihlášeny (viz Přihlášky), nebude 
umožněn start. 

 

Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 100,- 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. 

Časový rozvrh: 
1. skupina: prezentace a losování v 8:30 – 8:45 hod., zahájení společným nástupem v 8:50, začátek 

startu v 9:00 hod.  
  Účastnice: Pec – 2 hráčky, Díly - 5 hráček, Holýšov – 2 hráčky, Kdyně – 3 hráčky  
2. skupina: prezentace a losování ve 13:30 – 13:45 hod., začátek odpoledního startu cca ve 14:15 hod., 

nebo po skončení startu šesté dvojice.   
  Účastnice: Havlovice – 3 hráčky, Zahořany – 3 hráčky, Újezd - 6 hráček (obhájce titulu 

Mistr Domažlického okresu 2020 – Horvátová Věra postoupila do kategorie seniorek). 
 

MPK   se hraje v sobotu 23. 04. 2022 na kuželně TJ Slavoj Plzeň, kam postupuje prvních 8 hráček. 
Pokud někdo odmítne z jakéhokoliv důvodu účast, přechází právo postupu na další hráčku  
v pořadí MDO. 

 

Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 
1. 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 VV PlKKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 
 

 

V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii 

junioři a juniorky na 1 x 100 HS 
 

Pořadatel: rozhodnutím STK VV PlKKS byl pořádáním pověřen oddíl TJ Sokol Zahořany 
 

Věková kategorie:  junioři a juniorky   19 – 23 let (narozeni 01. 07. 1998 – 30. 06. 2003) 
 

Datum konání: sobota 29. 01. 2022 
 
Přihlášky: organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 23. 01. 2022 jmenný seznam 

nominovaných hráčů a hráček (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek krácení počtu 
míst na MDO 2023. 

 

Startují: juniorky a junioři ze všech oddílů okresu Domažlice bez omezení počtu na platný registrační 
průkaz ČKA (Čl. 11/1 Pravidel) či jiný doklad (Čl. 11/9 Pravidel). Hráčům a hráčkám, kteří 
nebyli přihlášeni (viz Přihlášky), nebude umožněn start. 

 
Startovné: Pro MDO je stanoveno startovné ve výši 100,- Kč, které hradí vysílající spolek za své hráče, 

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.   

  

Časový rozvrh: prezentace a losování v 8:30 – 8:45 hod., zahájení společným nástupem v 8:50, začátek 
startu v 9:00 hod.  
Účastníci: všichni junioři a juniorky bez početního omezení.  

  Mistr Domažlického okresu 2020: junior – Kotal Michael postoupil do kategorie mužů, 
  juniorka – Dohnalová Veronika 
 

MPK         juniorů a juniorek se hraje v sobotu 16. 04. 2022 na kuželně TJ Sokol Plzeň – bez omezení  
 
 

Povinnosti: - pořádající spolek zajistí 
1. 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 VV PlKKS. Diplomy budou předány v pozdějším termínu. 

 
 
 
 
 
V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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Plzeňský krajský kuželkářský svaz 
 

Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců 2022 
v kategorii 

žák, žákyně, mladší žactvo, dorostenci a dorostenky 
 
 

není vypsáno 
 

Výše uvedené kategorie hrají MPK 2022     
dne 03. 04. 2022 

 

na základě přihlášek. 
 

Organizační pracovníci oddílů zašlou nejpozději do 30. 01. 2022 jmenný seznam nominovaných hráčů a 
hráček v kategorii žactva a dorostu (včetně registračních čísel) na e-mailovou adresu 
oks.domazlice@centrum.cz. Omluvit hráče z jeho startu může pouze příslušný organizační pracovník (e-
mailem, telefonicky), který zároveň nahlásí jméno náhradníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Horšovském Týně            Praštil Václav 
17. listopadu 2021        Vedoucí soutěže PD 
 
 

mailto:oks.domazlice@centrum.cz

