
 

 

Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

ROZPIS 

Kvalifikace pro Mistrovství Prahy mužů jednotlivců na 120 hodů sdružených pro rok 2013 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel: KK Slavia Praha z pověření VV PKS 

2. Místo: čtyřdráha v Praze 10 - Eden 

3. Datum: neděle 27. 1. 2013 

4. Vedoucí činovníci: zástupce VV PKS:  Jiří Novotný 

 rozhodčí:  –  Vladimír Kněžek, Karel Bernat  

5. Přihlášky: Účast přiděleného počtu hráčů není třeba potvrzovat. 

                                    (Pouze omluvy neúčasti, a to nejpozději 10 dní před konáním 

                                     telefonicky na č. 777 561 418, nebo e-mail pletichaj@seznam.cz) 

Technická ustanovení: 

1. Předpis: Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2010) 

 a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Účast: 24 hráčů  - z každého oddílu hrajícího v některé skupině MP  po 1 hráči, 

                                    Družstva, která skončila na 1. až 3. místě v MP I mají přiděleno jedno  

                                    místo navíc. Jedná se o AC Sparta Praha, PSK Union Praha a TJ VŠ 

                                    Zbylé místo je vyhrazeno na tzv. divokou kartu, o kterou se může ucházet 

                                    kdokoliv, kdo nebyl nominován svým oddílem. Při více uchazečích  

                                    rozhodne o přidělení tohoto místa STK na svém řádném zasedání 

                                    nejpozději k datu 31. 12. 2012  

3. Podmínky účasti:    Platný registrační průkaz 

4. Systém: Startuje se blokovým způsobem na drahách č. 1-4 dle rozlosování. 

                                    Každý hráč odehraje 1x120 hs. Střídání drah se řídí čl. 19 a 20 odst. 1,2   

                                    Sportovně technických pravidel kuželkářského sportu. 

 Konečné pořadí se určí dle Soutěžního řádu ČKA,  

5. Zahájení: Všichni hráči se dostaví nejpozději do 8.30 hodin na prezentaci, kde  

                                    bude provedeno rozlosování.  

                                    Zahájení startu první čtveřice hráčů v 9,00 hodin 

6. Postup: Prvních 5 hráčů postupuje na Mistrovství Prahy mužů jednotlivců 

 na 2x120 hs, které se koná 16.-17.2.2013  na KK Konstruktiva Praha a   

                                    finále na drahách SK Žižkov Praha. 

                                    V případě neúčasti obhájce titulu postoupí ještě 6. hráč v pořadí. 

                                    Další postupující jsou v závislí na přihláškách do MP jednotlivců 

                                    Hráč,který nepostoupí z kvalifikace již nemůže startovat MP jednotlivců  

                                    mužů pro rok 2013 ve dnech 16.- 17.2.2013.   

7.Úhrada:                    Hráči registrovaní pod hlavičkou Sokola uhradí startovné 200,-Kč, 

                                    ostatní  100,-Kč při prezentaci zástupci svazu.    

8.Upozornění :           Pokud oddíl včas neomluví neúčast svého zástupce viz bod 5 ve  

                                    všeobecných ustanovení uhradí pokutu ve výši 200,-Kč a na příští     

                                    kvalifikaci pro Mistrovství Prahy mu nebude přiděleno místo. 
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