
 

 

 

 
Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy žen jednotlivkyň na 2 x 120 hs pro rok 2020 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel SK Žižkov Praha a KK Konstruktiva Praha z pověření VV PKS 
 
2. Místo SK Žižkov Praha 1-4, KK Konstruktiva Praha 1-4   
 
3. Datum 4. – 5. 1. 2020 
 
4. Vedoucí činovníci Zástupce VV PKS Ivana Vlková  
 Rozhodčí  Karel Bernat, Vladimír Kněžek  
 
 
5. Přihlášky Nejpozději 21. 12. 2019 se přihlásí hráčky na emailové adresy strnad67@gmail.com a 

vlkova.ivana@cpost.cz 
Je ve vlastním zájmu hráčky zaslat přihlášku s požadavkem na hodinu startu v co 
nejkratší době, aby bylo možno vyhovět požadavkům. V případě shodnosti požadavku, 
rozhoduje datum a čas podání přihlášky.  

                                               
Technická ustanovení: 
 
 1. Předpis Soutěží se podle platných sportovně technických předpisů a ustanovení tohoto rozpisu. 

 
 2. Účast Všechny řádně přihlášené hráčky – kategorie ženy. 
                                              
 3. Podmínky účasti Řádné přihlášení v termínu, platná registrace.                                           
  
 4. Systém Kvalifikace: Startuje se na 120 hs přes 4 dráhy (4x30 hodů) blokovým způsobem dle 

rozlosování na dráhách 1-4 SK Žižkov Praha. 
Do finále, které se hraje na drahách 1-4 KK Konstruktiva, postupuje 16 nejlépe 
umístěných hráček. V neděli nastupují na jednotlivé dráhy od 16. místa postupně takto: 

   Dráha č. 4 - 16., dráha č. 3 - 15., dráha č. 2 - 14., dráha č. 1 -13 atd.  
                                            

Střídání drah se řídí čl. 19 a 20 odst.1,2 Pravidel kuželkářského sportu ČKA. 
Mistryni Prahy určí součet z obou startů a další pořadí dle čl.22 Soutěžního řádu ČKA.  

 
5. Organizace Prezentace je min 20 minut před zahájením skupiny. Zároveň bude provedeno rozlosování 

hráček na jednotlivé dráhy. Skupiny hráček s časovým rozpisem budou průběžně zveřejňovány  
 na webových stránkách PKS, nejpozději 3. 1. 2020. 
 Zahájení sobotní kvalifikace na kuželně SK Žižkov Praha je v sobotu v 10 hod. 
 Zahájení nedělního finále na kuželně KK Konstruktiva Praha je v neděli v 10 hod. 
 
 6. Úhrada Startovné 200,- Kč uhradí hráčky při prezentaci. 
 
 7. Postup Na MČR žen ve dnech 25. 4. – 26. 4. 2020, postoupí hráčky dle přiděleného 
                                           počtu míst STK ČKA. V tuto chvíli počet postupujících není znám.  



 

 

 
8. Mistryně 2019 Olga Hejhalová, KK Slavia Praha. 
 
9. Různé Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. 22, odst. 3 c), která rozhodují o         

postupu z kvalifikace do finále, rozhodne o postupujících los.   
 
 Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů 

a koule zbavené nečistot. 
 
 Pořádající oddíl je povinen před zahájením a po každých dvou blocích hráčů ošetřit prostor 

kuželek speciálním prostředkem určeným výrobcem drah pro tento účel. 
 
 Hráčky mohou startovat v dresu svého mateřského oddílu v ČKA, případně v dresu bez 

nápisů. 
 
 Pořádající oddíl je povinen po skončení hracího dne zaslat výsledky na adresu 

pks@centrum.cz (doporučuje se zasílat i průběžně).   
 
  
 
10. Upozornění STK upozorňuje všechny oddíly, že za každou přihlášenou hráčku, která se MP  

bez omluvy (minimálně jeden den předem) nezúčastní, zaplatí oddíl pokutu 200,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Ivana Vlková  Pavel Strnad  
                                      předseda PKS  předseda STK 
 


