
 

 

 
Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy dorostenc ů  jednotlivc ů na 2 x 120 hs a žák ů na 1x100 hs pro rok 2015 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : KK Konstruktiva Praha a SK Žižkov Praha z pověření PKS 
2. Místo : KK Konstruktiva Praha a  SK Žižkov Praha jen dorostenci 
3. Datum : 24.1. – 25.1.2015  
4. Vedoucí činovníci : Zástupce VV PKS : Jarmila Zimáková 
   Rozhodčí kvalifikace : Jiří Hnízdil, Jiří Novotný 
                                                             Finále :                Jiří Novotný, Michal Truksa   
Tomáš Keller 
5. Přihlášky : Do 15.12.2014 nahlásí oddíl počet dorostenců a jmenovitě žáků na adresu: 

   Jaroslav Pleticha,Šimůnkova 1685/22, 18200 Praha 8,email pletichaj@seznam.cz, 
  nebo tel.777561418 

Technická ustanovení: 

1. Předpis : Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2010) 
   a ustanovení tohoto rozpisu. 
2. Účast : Všichni v termínu přihlášení dorostenci a žáci. 
3. Podmínky účasti : Řádně přihlášení v termínu a platný registrační průkaz. 

  (žáci nar.1.7.2000 – 30.6.2005, dorostenci 1.7.1996 – 30.6.2000) 
4. Systém : Kvalifikace:  každý hráč dorostenec odehraje 120 hs blokovým způsobem  

  dle rozlosování.(4x30 hs), na drahách 1 – 6 KK Konstruktiva Praha  
   Do finále postupují 4 nejlepší dorostenci. Finále se hraje od nejnižšího  
   náhozu k nejvyššímu (4.hráč nastupuje z dráhy č.4, 3 z dráhy č.3 atd.), v neděli 
                                             25.1.2014 na drahách SK Žižkov od 13.00 hod ihned po skončení finále seniorek.  
   Žáci hrají   pouze na 1x100 hs na drahách 5 – 6 KK Konstruktiva Praha  
   Střídání drah se provádí dle čl.19 a 20,odst.1,2 Pravidel kuželkářského sportu ČKA. 

   Mistry Prahy v obou kategoriích se stanou hráči s nejvyšším  součtem bodů  
  (u dorostenců z obou startů) a další pořadí se stanoví dle čl.22 Soutěžního řádu ČKA. 

5. Organizace : Prezentace žák ů: končí v 9.45 hodin, kdy bude provedeno rozlosování.  
  Prezentace dorostenc ů : končí 12.00 hodin, zahájení startů po skončení startů 

                                             seniorek, který bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.. 
    Finále:  Při menším počtu přihlášených hráčů a souhlasu všech hráčů může být finále 
                                             odehráno týž den ne stejné kuželně.(pouze dorostenci a dorostenky). 
6. Postup : Na Mistrovství ČR dorostenců postoupí hráči dle přiděleného počtu míst STK ČKA, 
   která v tuto chvíli nejsou známa  
   Na Mistrovství ČR žáků  má Praha přiděleno 1 místo.  
                                             Další místa si hráči mohou zajistit umístěním v PMN. 
7. Mistr 2014 : dorostenec  Jindřich Valo ze Slavoje Praha 
   žák               Samuel Fujko  z KK Konstruktivy Praha 
8. Upozornění : STK upozorňuje všechny oddíly, že za každého přihlášeného hráče, který se MP 
                                             bez omluvy nezúčastní, příp. ho řádně nedohraje, zaplatí oddíl pokutu 200,- Kč 
                                             (u žáků 100,- Kč). Případné onemocnění je třeba doložit. 
 
 
 Ivana Vlková                                                                           Jaroslav Pleticha 
              předseda PKS                                                                                                  předseda STK PKS 


