
 

 

 

Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy dorostenek  jednotlivkyň na 2x100  hs a žákyň na 1x100 hs pro rok 2009 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel: Sokol Rudná z pověření VV PKS 
2. Místo: dvoudráha Sokola Rudná v Rudné 
3. Datum: 14.-15.3.2009 
4 Vedoucí činovníci: zástupce VV  PKS: Jarmila Zimáková 
 hlavní rozhodčí:  Karol Ivanko 
    Miloslav Vávra 
5. Přihlášky: Do 4.3.2009 oddíl přihlásí počet hráček (dorostenek + žákyň) na adresu: 

 Pleticha Jaroslav, Šimůnkova 1685, 182 00 Praha 8  
nebo email:pletichaj@seznam.cz 

Technická ustanovení: 

1. Předpis:  Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2007) a ustanovení tohoto 
rozpisu. 

2. Účast: Všechny v termínu přihlášené dorostenky a žákyně. 
 (žákyně nar.1.7.1994 – 30.6.1999,dorostenky 1.7.1990-30.6.1994)   
3. Podmínky účasti: Řádně přihlášení v termínu, platný registrační průkaz. 
4. Systém: Kvalifikace: dorostenky odehrají 100 hs blokovým způsobem dle rozlosování  

na drahách 1-2. Do finále postupuje 8 nejlepších dorostenek.   
 Finále se hraje na drahách 1-2 od nejnižšího náhozu k nejvyššímu. 
 (8.hráčka nastupuje z dráhy č.2, 7. z dráhy č.1 atd.) 
 Žákyně hrají pouze na 1 x 100 hs v sobotu 14.3.2009 na drahách 1-2. 

 Mistryněmi Prahy v obou kategoriích se stanou hráčky s nejvyšším součtem bodů  
u dorostenek z obou startů a pořadí se stanoví dle Soutěžního řádu ČKA.   

5. Zahájení: Prezentace hráček obou kategorií končí v sobotu 14.3.2009 v 8.45 hodin,  
kdy bude provedeno rozlosování.Společný nástup všech hráček se uskuteční v 9.00 hod. 
Zahájení startů prvních hráček ihned po nástupu.Začínají žákyně. 

 V neděli 15.3.2009 začínají finálové náhozy v 9.00 hodin (pouze dorostenky). 
6. Postup: Na Mistrovství ČR dorostenek ve dnech 1.- 2.5.2009 které se uskuteční v České Třebové 

má Praha přiděleno 1. místo a žákyně 1.5.2009 v Blansku také 1. místo. Žákyně mají 
ještě možnost zajistit si účast na MČ umístěním do 13.místa na PMN. 

7. Mistr 2008: Iva Krčmová (Admira Praha) a žákyně Veronika Nováková (KK Konstruktiva Praha) 
8. Upozornění: STK upozorňuje všechny oddíly, že za každou přihlášenou hráčku, která se Mistrovství 

Prahy nezúčastní, popřípadě ho řádně nedohraje, zaplatí oddíl pokutu 200- Kč. (u žákyň 
100.-Kč). 

 Petr Firek Jaroslav Pleticha 
 předseda PKS předseda STK PKS 


