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     Městský kuželkářský svaz Plzeň 

      

      

      

   

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ROZPIS 
Mistrovství Plzeňska 2016 

v kuželkách seniorů - 

jednotlivců 

v disciplíně 120 HS 
 

 

 

 

 

V Dobřanech,  06.12.2015 

MISTROVSTVÍ 

PLZEŇSKA 

2016 
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Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

Z pověření výkonného výboru MěKS Plzeň bylo uspořádání MP svěřeno oddílu 

TJ Slavoj Plzeň. 

2. Datum a místo konání 

Sobota 9.1.2016, kuželna TJ Slavoj Plzeň. 

3. Vedení mistrovství 

Ředitel   - z pořádajícího oddílu 

Hlavní rozhodčí  - z pořádajícího oddílu 

Rozhodčí   - z pořádajícího oddílu 

4. Účast 

Hráče nominují oddíly sdružené pod MěKS Plzeň na základě výsledků 

mistrovství oddílu a postupového klíče. Vzhledem k počtu startujících bylo 

využito také dotazu na jednotlivé oddíly kolik jsou schopny poslat svých 

zástupců s přihlédnutím k úspěšnosti z minulého mistrovství. Jmenovité 

přihlášky se pošlou na e-mailovou adresu janml.koubsky@seznam.cz 

nejpozději do 5.1.2016. 

5. Rozlosování 

Bude provedeno před zahájením mistrovství. 

6. Startovné 

Pro Mistrovství Plzeňska je stanoveno startovné ve výši 100,- Kč, které hradí 

vysílající oddíl za každého svého hráče. Startovné musí být uhrazeno před 

zahájením turnaje a bude použito jako pronájem kuželny pro pořádající oddíl. 

7. Zdravotní služba 

Zajistí pořádající oddíl. 
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Technická ustanovení 

8. Předpis 

Hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení tohoto 

Rozpisu. 

9. Systém mistrovství 

Prezentace a losování pořadí startu  8:20 – 8:40 hod, začátek startu v 9:00 hod. 

Hráči nastoupí na dráhy dle vylosování a sehrají svůj start na 120 HS blokovým 

způsobem. Pořadí mistrovství Plzeňska bude určeno dle dosaženého výsledku v 

daném startu. Mistrovství bude zahájeno a ukončeno nástupem všech 

zúčastněných hráčů (ve sportovním úboru). Při závěrečném nástupu bude 

vyhlášeno pořadí všech hráčů. 

10. Postupový klíč 

-  SKK Rokycany  2 senioři 

-  SK Škoda VS Plzeň  3 senioři 

-  T.J.Sokol Plzeň V.  3 senioři + obhájce 

-  TJ Slavoj Plzeň   4 senioři   

-  TJ Dobřany   2 senioři   

-  TJ Baník Stříbro   4 senioři    

-  TJ Přeštice   4 senioři  

-  CB Dobřany   1 senior 

-  SKK Dobřany  nikdo 

 

V případě nepřítomnosti nějakého hráče, může volné místo doplnit jiný 

přítomný hráč, který bude splňovat podmínky účasti. Tento hráč bude 

právoplatným účastníkem soutěže. 

11.  Podmínky účasti: 

 platný registrační průkaz ČKA 

 dosažení minimálního věku 50 a více let v soutěžním ročníku 2015/16 

12. Námitky 

Musí být podány písemně nejpozději do 15 minut po skončení startu posledních 

startujících rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uznání námitky 

vrátí v plné výši a v opačném případě propadá ve prospěch MěKS Plzeň.  
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13.  Titul 

Vítěz Mistrovství  získává titul „MISTR PLZEŇSKA pro rok 2016“ a právo 

přímého postupu na Mistrovství Plzeňska 2017 ve své kategorii. Hráči na 1., 2. a 

3. místě získávají poháry a diplomy. 

13. Povinnosti 

Hráči startují v řádném sportovním úboru svého oddílu 

Hlavní rozhodčí zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením 

Mistrovství zašle do 3 pracovních dní na e-mailovou adresu: 

janml.koubsky@seznam.cz 

14.  Postup 

Na Mistrovství Plzeňského kraje 2016 postupuje 14 hráčů + obhájce titulu 

v kraji Vícha Jiří. Pokud někdo odmítne účast, přechází právo postupu na 

dalšího hráče v pořadí Mistrovství Plzeňska. Mistrovství Plzeňského kraje 2016 

se koná v sobotu 30.1.2016 na kuželně TJ Sokol Kdyně. 

 

 

V Dobřanech  6.12.2015 

 

                     

KOUBSKÝ Jan 

STK MěKS Plzeň 

 

Přílohy  

Tabulka pro zpracování výsledků – bude dodána po zaslání přihlášek 

Přihláška na Mistrovství 
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