
 

 

 
Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy senior ů na 2x120 hod ů sdružených pro rok 2015 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : SK Žižkov Praha a KK Konstruktiva Praha  z pověření VV PKS 
2. Místo : SK Žižkov Praha a KK Konstruktiva Praha  
3. Datum : 24.-25.1.2015 
4. Vedoucí činovníci : Zástupce VV PKS  :Jaroslav Pleticha 
   Rozhodčí kvalifikace :Vladimír Kněžek, Milan Navrátil, Michal Truksa 
                                                             Finále :               Jiří Hnízdil, Milan Navrátil  
5. Přihlášky : Do 15.12.2014 s případným požadavkem na  hodinu startu na adresu: 
   Jaroslav Pleticha, Šimůnkova 1685, 182 00 Praha nebo email: pletichaj@seznam.cz 

   Vzhledem k možnosti  zvolit si čas svého startu, je ve vlastním zájmu zaslat přihlášku    
  v co nejkratší době, aby bylo možno vyhovět vašim požadavkům. V případě shodných   
  požadavků bude přihlíženo k datu podání přihlášky. 
   Průběžný časový harmonogram nástupu hráčů bude zveřejňován na internetových  
  stránkách PKS, tak jak STK obdrží přihlášky. 

Technická ustanovení: 

1. Předpis : Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2010) 
   a ustanovení tohoto rozpisu. 
2. Účast : Všichni řádně přihlášení hráči, kteří v soutěžním ročníku 2014/2015 dovrší 50 let. 
3. Podmínky účasti : Řádné přihlášení v termínu a platný registrační průkaz.  
4. Systém : Startuje se blokovým způsobem dle rozlosování v disciplíně 4x30 hs na drahách 1-4 
                                             SK Žižkov Praha  Střídání drah se provádí po každých odehraných 30 hodech dle   
                                             čl.19 a 20  odst.1.2. Prvních 16 hráčů postoupí  do nedělního finále, které se uskuteční  
                                             na drahách KK Konstruktivy Praha dráhy 3-6  od 9.00 hodin  25.1.2015.  

  Hráči ve finále nastupují v pořádí od 16.místa takto: dráha č.6 -16, č.5-15, č.4-14, č.3-13. 
                                             Konečné pořadí se stanoví  součtem obou startů dle čl.22 Soutěžního řádu ČKA. 
5. Organizace : Prezentace hráčů je nejpozději 30 minut před zahájením svého startu.   
   Zahájení  startů je v 9.00 hodin 
6.Úhrada : Hráči při prezentaci uhradí startovné ve výši 200,-Kč zástupci svazu. 
7. Postup : Do semifinále Mistrovství ČR seniorů dne 14.2.2015 postoupí hráči dle přiděleného 
                                             počtu  hráčů STK ČKA, které v tuto chvíli nejsou známa. 
8. Mistr 2014 : Anton Stašák  -  KK Slavoj Praha 
9. 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. 
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