
 

 

Co není v rozlosování, ale je nutné dodržet: 
 
Hráči: 
- startují na platný registrační průkaz ČKA či jiný doklad v řádném sportovním úboru svého oddílu. 

 
Pořádající oddíl: 
- zajistí občerstvení pro hráče 

- zajistí, aby se ve všech přilehlých prostorách kuželny nekouřilo – týká se e-cigaret a nahřívaného 
tabáku 

- ve spolupráci s rozhodčím provedou zápisy výkonů hráčů do programu – on-line systému 
www.kuzelky.com. Systém sám vytvoří pořadí hráčů dle dosaženého výkonu. Tabulky lze 
exportovat do xlsx souboru.  

  

V letošním roce se budou výkony hráčů zapisovat v systému kuzelky.com. Jelikož jsou tabulky 
MDO 2022 ze strany programátora a autora systému neveřejné, lze se na tabulky příslušných 
kuželen dostat přes odkazy, které jsou uvedeny na webu OKS Domažlice a zde níže: 
TJ Havlovice - muži   TJ Sokol Díly - senioři   TJ Sokol Zahořany - junioři 
TJ Sokol Pec - ženy  Kuželky Holýšov - seniorky  TJ Sokol Zahořany - juniorky 
 
Hráčům na prvním až třetím místě budou v místě konání OP předány medaile, které zajistí a dodá VV 
PlKKS. Diplomy budou předány prostřednictvím zástupců oddílu na schůzi SZO. 
 
Stále platí startovné ve všech kategoriích, které hradí vysílající oddíl. Startovné pořádající oddíly použijí na 
úhradu provozních nákladů kuželen 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. Každý oddíl má jiné 
možnosti.  
 
Kategorie dorostu a žactva nebyly na úrovni okresu vypsány. Ale je zapotřebí tyto hráče nejpozději do 30. 
ledna 2022 přihlásit (jméno hráče a registrační číslo) na e-mail oks.domazlice@centrum.cz.  
 
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 a Mistr České republiky.  
Odhlášení hráče a dodatečné přihlášení (u náhradníků) lze provést pouze prostřednictvím vedoucího 
soutěže Přeboru Domažlicka. 
Rozpis Mistrovství Plzeňského kraje – MPK 2022 bude zaslána postupujícím hráčům prostřednictvím 
organizační pracovník oddílů a též zveřejněno na webu OKS. 
 
Rozpis MDO jednotlivců pro rok 2022 i tento průvodní dopis jsou (či budou v nejbližší době) taktéž 
umístěny na stránkách OKS Domažlice: http://oksdomazlice.cz/  - Dokumenty OKS 2021/22. 
 
Žádám organizátory a rozhodčí jednotlivých kategorií o umožnění přednostního startu těm hráčům, kteří 
zajišťují dozor při MDO v domovských kuželnách (pokud se někdo sám připomene) nebo mají jiné 
hráčské povinnosti ve svých oddílech. 
          
        Praštil Václav 
        vedoucí soutěže PD 
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