
 

 

 
Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy junior ů jednotlivc ů na 2x120 hod ů sdružených pro rok 2014 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : KK Konstruktiva Praha z pověření VV PKS 
2. Místo : KK Konstruktiva Praha 
3. Datum : 2.3.2014  
4. Vedoucí činovníci : Zástupce VV PKS : Jaroslav Pleticha 
   Rozhodčí  : Tomáš Keller 
5. Přihlášky : Do 8.2.2014 oddíl přihlásí počet hráčů na adresu: 

   Jaroslav Pleticha, Šimůnkova 1685, 182 00 Praha nebo e-mail pletichaj@seznam.cz 

Technická ustanovení: 

1. Předpis : Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2010) 
   a ustanovení tohoto rozpisu. 
2. Účast : Všechny v termínu přihlášení junioři. 
3. Podmínky účasti : Řádné přihlášení v termínu, platný registrační průkaz (nar. 1.7.1990 - 30.6.1995). 
4. Systém : Kvalifikace: každý hráč odehraje 120 hs dle rozlosování 
    blokovým systémem  na drahách 3-6, (4 x 30 hodů)   
   Do finále postupuje 8 nejlépe umístěných hráčů, kteří nastupují  
   k finálovým náhozům od 8. místa dráha č.4, 7.místo dráha č.3, 6.místo dráha č.2,   
   5.místo dráha č.1,atd. Finále se hraje také na 120 hs.  
   Střídání drah se provádí dle čl.19 a 20 odst.1,2.Pravidel kuželkářského sportu ČKA. 

  Mistra Prahy určí součet obou startů a pořadí se stanoví dle čl.22 Soutěžního řádu    
  ČKA. 

5. Organizace : Spole čný nástup : všech hráčů  v 8.45 hodin. 
                                             Prezentace hrá čů: končí v 8.30 hod., kdy bude provedeno rozlosování  
   Finále : proběhne v týž den cca od 12.00 hodin po ukončení prvních náhozů juniorek. 
6. Postup : Na MČR juniorů ve dnech 3.-4.5.2014, postoupí 2 hráči.   
7. Úhrada : Startovné 200,- Kč uhradí hráči při prezentaci zástupci svazu. 
8. Mistryně 2013 : Jan Kryda - KK Slavia Praha  
9. Upozornění : STK upozorňuje všechny oddíly, že za každou přihlášenou hráčku, která se MP 
                                             bez omluvy nezúčastní, příp. ho řádně nedohraje, zaplatí oddíl pokutu 200,- Kč.    
                                             Případné onemocnění je třeba doložit. 
 
 
 
 

               Ivana Vlková                                                                              Jaroslav Pleticha 
 předsedkyně PKS předseda STK PKS 


